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Sammanfattning
Målet med denna undersökning har varit att besvara frågor relaterat till social 
engineeringbaserade phishngattacker: email phishing och website phishing. Den
här studien tar upp varför dessa attacker utförs, vilka användare som mest blir 
drabbade av de. Vidare handlar studien om olika skyddsmekanismer som 
existerar mot attackerna, vilka bristerna det finns i de, eventuella 
förbättringsförslag och förslag på andra tekniska lösningar. Oftast sker 
attackerna genom en kombination av email phishing och website phishing. En 
skadlig länk kan skickas till en användare via mail som leder till en 
phishingsida där användaren blir lurad till att fylla i privata uppgifter om sig 
själv. Dessa attacker sker främst för att stjäla personuppgifter och leder oftast 
till att en användare blir drabbad finansiellt. Det finns olika anti-phishing 
verktyg i webbläsare och mailsystem för att skydda användare. Mot email 
phishing finns speciella phishingfilter och olika kännetecken som hjälper till att 
skydda mot skadliga mail och upptäcka de. De flesta som blir drabbade av 
phishing är just användare som ej är medvetna om vad phishing är. Men 
eftersom det visat sig att även högutbildade människor och säkerhetsexperter 
faller för phishing då phisher utvecklar nya tekniker och strategier att utföra 
attacker, krävs det mer avancerade tekniska lösningar i webbläsare och 
mailsystem. Studien har genomförts med hjälp av en systematisk 
litteraturstudie, där 10 artiklar valdes ut. Dessa artiklar bearbetades och 
sammanfattades genom en innehållsanalys.

Nyckelord: social engineeringbaserade, email phishing, website phishing, anti-
phishingverktyg, phishingfilter, systematisk litteraturstudie, innehållsanalys. 
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Abstract
The goal with this research has been to answer questions related to social 
engineeringbased phishing attacks: email phishing and website phishing. This 
study answers questions like why these attacks occur, which type of internet 
users easily get tricked by phishers, Moreover this study  consist of different 
defense mechanisms that exist against the attacks, weaknesses in them, 
examples to improve them and other technical solutions against them. Often the
attacks consist of a combination of both email phishing and website phishing. A
link can be sent to a user via email that leads to a phishing site where the user 
get tricked into submitting personal information.These attacks aims to steal 
personal information and money from users. There are anti-phishing tools in 
web browsers and mailsystems to protect the user. There are special 
phishingfilters and features that can protect users from phishing mails and 
detect them. Users who get attacked by phishers are those who lack knowledge 
about them.  But since high educated  people and security experts also fall for 
phishing beacuse phishers develop new techniques and strategies to attack 
users, more advanced techniques in web browsers and mail systems are needed.
This study was done through a systematic litterture review where 10 articles 
where chosen. These articles where studied and summarised through a content 
analysis.  

Keywords: social engineeringbased, email phishing, website phishing anti-
phishingverktyg, phishingfilter, systematic litterature review, content analysis.
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1 Inledning
Detta projektarbete handlar om att undersöka vilka typer av social engineering
baserade  phishingattacker  som utförs  via  webben och vilka  slags  skydd det
finns mot dessa. Arbetet ska även innehålla en utredning av eventuella brister
de skyddsmekanismer som används mot attackerna. Därmed ska det ges förslag
på förbättringar i hur en användare kan skydda sig mot phishing och även vilka
skyddsmekanismer som går att förbättra i webbläsare och mailsystem.

Angriparen på nätet använder sig av olika attacktekniker för att på så sätt 
komma åt privat information. Några exempel på information som en angripare 
kan vara intresserad av är lösenord till olika hemsidor, mejl, bankuppgifter, 
dokument och filer på datorn m.m. Phishingattacker är ett utav de vanligaste 
attacker som finns ute på nätet och som kan orsaka problem i 
nätverkssäkerheten som den enskilda individen och företag får bära 
konsekvensen av. 

Många användare, företag och organisationer har blivit drabbade av phishing. 
Phishingangripare utvecklar attacktekniker hela tiden och nya attackmetoder 
används. Dessa attacker sker oftast via mejl eller  phishingsidor och genom att 
lura till sig information från användarna.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

I dagsläget är det vanligt att folk använder sig av internet till alla möjliga syften
så som sociala medier, mejl, spel, bankärenden, handel etc. Det har även blivit 
vanligare av angripare att använda sig utav olika attacktekniker, i stort sett 
phishing för att komma åt privat information. När internetanvändare blir utsatta 
för denna typ av nätverksangrepp är risken stor att de blir bestulna på sina 
privata uppgifter exempelvis inloggningsuppgifter till olika hemsidor, 
bankuppgifter men även viktiga filer på datorn. Webbläsare. använder olika 
typer av skydd mot dessa attacker så som inbyggda plugins men även andra 
plugins, toolbars och tillägg som kan installeras. Olika mailsystem använder 
spamfilter för att skydda användaren mot phishingattacker via mail. Eftersom 
phishingattacker ständigt utvecklas och nya tekniker används av angriparna är 
det viktigt att undersöka  vilka brister det finns i skydd mot phishingattacker 
som redan existerar idag. 

1.2 Övergripande syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka typer av phishingattacker som existerar och 
hur och varför de utförs. Vidare ska det undersökas vilka brister det finns i de 
skyddsmekanismer som idag används mot phishingattacker och i såna fall 
utreda hur skyddsmekanismerna kan förbättras så att risken att utsättas för 
attacker minskas. Om det finns andra tekniska lösningar som motsvarar de 
existerande skyddsmekanismerna och som kan förbättra bristerna i nuvarande
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skydd ska dessa anges. Eftersom phishing är ett växande problem inom 
nätverkssäkerheten så är det viktigt att detta undersöks så att internetanvändare 
kan skydda sig på bättre sätt. 

1.3 Frågeställningar

För att nå målet med projektarbetet ska följande frågor besvaras:

1. Vilka  typer  av  phishingattacker  existerar  och  hur  utförs  de  av
angriparen?

2. Vad är det som driver en phisher att utföra phishingattacker och vilka
internetanvändare utsätts mest för dessa phishingattacker? (målgruppen)

3. Vilka skyddsmekanismer existerar mot phishingattacker?

4. Vilka brister finns det i skyddsmekanismerna?  Vad kan det finnas för
förbättringsförslag på eventuella brister? 

5. Vilka  andra  tekniska  lösningar  finns  det  för  de  existerande
skyddsmekanismerna  så  att  risken  att  utsättas  för  phishingattacker
minskas och skydden förbättras?

1.4 Avgränsningar

Det här arbetet beskriver de phishingattacker som existerar och hur de utförs.
En  undersökning  på  vad  det  är  som driver  en  phishingangripare  att  utföra
attackerna och vilken målgrupp det är som mest utsätts för angreppen kommer
också att tas upp.

Arbetet  kommer  att  avgränsas  till  att  beskriva  social  engineering  baserade
phishingattacker  och inte  malwarebaserade  phishingattacker.  Andra  attacker
som uteslutits från den här studien är: Spear phishing- då den inriktar sig på att
attackera specifika företag och organisationer.

Vidare är arbetet avgränsat till att beskriva phishingangrepp mot privatpersoner
som använder internet via en stationär dator/laptop. Mobilanvändare, specifika
företag och organisationer kommer inte heller att tas till hänsyn i arbetet, utan
en  mer  allmän  analys  kommer  att  göras,  baserat  på  tidigare  studier  med
användaren i fokus. 

Huvuddelen  i  arbetet  är  analysen  som görs  efter  litteraturstudien.  Analysen
kommer att ta upp vilka användare som mest blir drabbade av phishing med
fokus på bristerna i skyddsmekanismerna som existerar idag mot phishing och
på vilka sätt skydden kan lösas.
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Phishing är ett globalt nätverksproblem men eftersom den är störst i USA 
kommer analysen baseras på Amerikas förhållande till phishing och på hur  
detta hanteras i USA. Den information som ges kanske inte stämmer överens 
med Sveriges och andra länders förhållningssätt mot phishingattacker men det 
är den generella informationen (globalt sätt och inte specifika länders) som 
finns tillgänglig som arbetet kommer att baseras på. 

1.5 Översikt

Denna rapport börjar med Kapitel 2 som beskriver den teoretiska bakgrunden  
för att förstå det fortsatta arbetet. Detta teorikapitel består utav viktiga termer 
och beskrivningar av relevant teori. Kapitel 3 inleds med ett metodavsnitt där 
arbetsgången beskrivs ingående. Alla detaljer om hur arbetet utförts, vilka  
hjälpmedel som använts tas upp här. Efter metodkapitlet kommer kapitel 4, 
resultatkapitlet med data som samlats ifrån litteraturstudien. Därefter kommer 
analyskapitlet, kapitel 5 där en innehållsanalys som är huvuddelen med arbetet 
sammanfattas. Kapitel 6 diskuterar metodvalet mer ingående. Rapporten 
avslutas med kapitel 7 där slutsatser för arbete tas upp och hela undersökningen
utvärderas.
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2 Teori 
I  detta  kapitel  ingår  all  nödvändig  fakta  som krävs  för  att  förstå  resten  av
projektundersökningen. En bakgrund kommer att ges på viktiga termer och vad
de  innebär.  Alla  phishingattacker  som  existerar  kommer  att  förklaras  och
beskrivas.

2.1 Nätverkssäkerhet och nätverksangrepp

Nätverkssäkerhet handlar om att skydda olika tekniska system inkluderande 
mobiler, datorer (gällande både mjuk- och hårdvara), nätverk och program som 
innehåller viktig och privat information. Säkerheten handlar om att förebygga 
skydd mot nätverksangrepp, att kunna åtgärda fel och förändringar när attacken 
väl har skett och hitta fler eventuella lösningar och åtgärder. Dessa 
nätverksangrepp sker utav personer som vill stjäla privat information och ibland
även förstöra den informationen. Attackerna kan ske i olika former som t ex 
phishing, ddos, malware, spam, spyware etc .[1][2]

2.2 Social engineering och den mänskliga faktorn

Social engineering är en attack som utförs av okända angripare för att komma åt
en användares eller en organisations personliga och viktiga information. Detta
kan ske via datorn och telefon eller online via mejl och chatt. Attackerna utförs
genom att manipulera en användare rent psykologiskt för att på så sätt lura till
sig information. Ett känt attack är när en social engineered meddelande kan lura
användare till att installera en Man in the Browser(MITB) malware( i form av
webbläsarens Active X komponenter, plugins eller bifogade dokument i mail)
som leder till att pengar skickas från den användarens bankkonto till en phishers
bankkonto. Detta är en attack som utför pengatransaktioner utan att behöva få
tag på användarens personuppgifter utan det räcker med att användaren loggar
in på sin bank. [3][4]

En angripare som utför sådana social engineering baserade tycker det är enklare
att lura en användare rent psykologiskt än att använda andra attackmetoder som
är mer krävande. Dessa angripare utnyttjar den mänskliga faktorn och det finns
olika metoder som en angripare använder sig av. Några av de är: [3]

1. Lyckas  lura  användare:  Människor  i  allmänhet  tenderar  att  lita  på
personer  som  anses  vara  något  de  i  själva  verket  inte  är.  Oftast
presenterar  sig  angriparen  som  en  ödmjuk,  respektabel  person  som
jobbar  för  någon  verksamhet.  När  en  angripare  utser  sig  vara  en
tillförlitlig person tror oftast en användare på det och angriparen lyckas
då lura personen. Användare måste lära sig vara mer skeptiska på nätet
och bli bättre på att identifiera angripare. [3]
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2. Alternativa  vägar  till  att  påverka  användare:  Angriparen  direkt
frågar  användaren  om  information,  exempelvis  via  mail  eller  chatt.
Detta  fungerar  oftast  inte  och  därför  kommer  angriparen  istället  att
komma  på  logiska  argument  som  påverkar  användare  att  avslöja
uppgifter om sig själv, genom att skrämma upp personen. [3]

2.3 Phishing

Phishing är en typ av social engineering attack och kan associeras med 
automatiserad identitetsstöld. Phishing är en global nätverksattack som innebär 
att  känslig och privat information stjäls från internetanvändare genom att 
komma åt användarnamn, lösenord, bankuppgifter och andra privata uppgifter 
som kan intressera angriparen. En internetanvändare kan t ex få ett mejl som 
kan se ut att vara från en riktig bank men i själva verket bara vara ett förfalskat 
mail. Dessa mejl kan även komma från olika webbplatser för att lura 
användaren att avslöja privata uppgifter. Detta kallas för email phishing 
(phishing scam)[5, s.185 ]

Många webbplatser kan vara förfalskade och egentligen vara en phishingsida 
men likna riktiga webbplatser.  När exempelvis viktiga bankuppgifter blir 
avslöjade kan angriparen ta ut pengar från banken, betala från den banken o.s.v. 
Detta kallas för website phishing.[6]

Enligt en forskningsstudie i april 2004, från IT-företaget Gartner hade 1.8 
miljoner amerikaner råkat avslöja privat information till phishingangripare. På 
de senaste åren har phishingattacker ökat ännu mer och lett till ett stort hot mot 
den globala nätverkssäkerheten även om hotet är störst i Amerika.[6]

I stort sett blir internetanvändare drabbade finansiellt av phishingattacker och 
dessa typer av attacker är vanligt förekommande. Men på senaste tid har även 
phishing scam ökat med tiden och kommer att öka p g a det ökade antal spam 
mail som användare får in i inkorgen. Enligt rapporter från Anti-phishing 
working group, (APWG) kommer phishing scams att öka allt mer m h a  
avancerad teknologi och kommer att bli det största hotet på nätet. Även andra 
phishingtekniker blir avancerade för varje dag och nya strategier och tekniker 
utvecklas av phishingangriparna.  [5, s.185 ][6]

2.4 Phishingattacker

Phishingattacker  kategoriseras  i  social  engineering-  och  malware  baserade
phishingattacker. [6] 

I  denna studie fokuseras  det  på social  engineering-baserade phishingattacker
och  inte  malware-baserade  attacker.  Två  Social  engineering-baserade
phishingattacker  som nämndes ovan,  email-  och website  phishing beskrivs i
detalj nedan. 
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2.4.1 Website phishing

Website phishing har i syfte att attackera en specifik individ snarare än en en
hel organisation. Phishingsidor har utvecklats fort och fortsätter att göra det.
Det är väldigt enkelt för angripare att utföra en attack via en phishingsida, av
den anledning att det är simpelt att skapa en kopia av en legitimerad sida av
exempelvis en bank, stor organisation eller annan social hemsida.[6]

Målet  med  phishingsidor  är  att  lura  till  sig  privat  information  från
internetanvändare,  speciellt  finansiella.  Att  upptäcka  phishingsidor  och
förhindra attacker från dessa är svårt, då både tekniska - och sociala faktorer
spelar in.  [6]

Olika  phishingtekniker  och  strategier  används  av  angripare  när  de  designar
phishingsidor. Nedan följer beskrivningar och exempel på dessa tekniker:[6][7]

1. Mimicking attack: I den här typen av attacker brukar en phisher skicka
mail till en användare som ber de att bekräfta, uppdatera eller validera
en  viss  typ  av  information.  Detta  görs  genom att  användaren  råkar
klicka på en URL (länk till hemsida) som kommer dirigera användaren
vidare till en falsk webbsida. Mailen är oftast designade att förvirra och
skrämma upp mottagaren.[6]

Phishers ser till att få mailet att se trovärdigt genom att ha samma logga
som den originella webbsidan (i detta fall egentligen en phishingsida av
den originella webbsidan) som användare blir dirigerad till. I andra fall
brukar angriparen använda en falsk, Hypertext Transfer Protocol Secure
(HTTPS) protokoll.[6][7]

2. Forward attack: Den här attacktekniken handlar om att så fort en 
användare blir ombedd att klicka på en länk och dirigeras vidare till en 
phishingsida, ska användaren fylla i uppgifter om sig själv. Den här 
informationen vidarebefordras sen till en server och användaren blir 
dirigerad till den originella webbplatsen genom Man-in-the-middle- 
attack (MITM) teknik. [6][7]

3. En phishingsida är oftast designad på samma sätt som den originella 
webbsidan, samma logotyp, layout och andra detaljer som gör att det ser
ut att vara en kopia av den originella webbsidan. Några av dessa trick är 
att inkludera IP adressen i URL, lägga till en prefix och suffix till ett 
domännamn, dölja den riktiga URLn i adressfältet, använda en falsk 
padlock-ikon på adressfältet för att visa att Secure Sockets Layer, (SSL) 
är på. Detta görs för att visa användaren att webbsidan som besöks är 
säker när den inte är det. Dessa tekniker gör det svårt för en användare 
att skilja mellan en legitimerad och falsk webbsida. [6][7]
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Figur 1: exempel på phishingsida. [8]

2.4.2 Email phishing

Det första steget i utförande av email phishing är att skapa en phishingsida. När
en phishingsida skapats skickas fejka mail ut till olika internetanvändare. Dessa
mail kan innehålla länkar som ber användare att klicka på länken så att den
användarens  privata  information  stjäls  och  skickas  vidare  till  en
phishingangripare via en phishing server. Den privata informationen används
sen till  att  stjäla användarens pengar eller  annat som kan gynna angriparen.
Trots  att  phishing  mail  har  ökat  så  finns  det  sätt  att  upptäcka  dessa  så  att
användare kan skydda sig mot de. [6]

En ny variant av email phishing som blivit allt vanligare på senaste tiden kallas
för spear phishing men den kommer inte att tas upp i den här studien då den
riktar in sig på phishngattacker mot organisationer. [6]

Ett  känt  exempel  på email  phishing var  när  eBay kunder  fick ett  mail  från
phishers  som såg  ut  vara  från  eBay företaget.  I  den stod  det  att  kundernas
konton skulle läggas ner om inte de uppdaterade sina privatuppgifter. Mailet
innehöll  en länk  som dirigerade  kunderna  till  eBays  riktiga  webbsida.  Här
behövde användaren fylla i uppgifter som kreditkortsnummer, fullständig namn
och  utgående  datum.  Phishingsidan  var  designad  noggrannt  som  verkligen
övertygade kunderna att phishingsidan var legitimerad. [6][7]
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Figur 2: exempel på phishing mail med länkar [5]

2.5 Utförande av phishingattacker via sociala medier

Utöver användandet av email phishing för att lura användare och lyckas utföra 
phishingattacker, har phishers även börjat använda sig av sociala medier för att 
sprida phishing genom  att skicka länkar till användare som leder de vidare till 
en phishingsida. Om phishers kommer åt en användares inloggningsuppgifter 
till ett konto på en social webbplats som exempelvis facebook kan de från det 
kontot skicka phishing scam till den användares alla kontakter. På detta vis kan 
phishers lura även den användarens kontakter då det ser ut att komma från en 
vän fastän bara kontot hackats av en phisher. Dessa falska mejl kan bestå utav 
falsk information som talar om för användarens kontakter att deras vän är i fara 
eller annan allvarlig info som skrämmer upp vännerna för att få de att 
exempelvis betala en viss summa pengar. Enligt en undersökning publicerad av 
ACM tidningen hade internetanvändare 4.5 gånger så stor chans att falla för 
phishingattacker om de fick en phishing mail av en person de kände.[6]

2.6 Phone phishing
Phone phishing är också en typ av social engineeringbaserad attack men som
inte används i lika stor utsträckning därför utgör den inte ett lika stort hot som
phishingwebbsidor  och phishingmail.  En phone phisher  erbjuder  oftast  hjälp
innan den kräver information från användaren. [9]
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I en studie var det 50 anställda som blev uppringda av sina kvinnliga kollegor
som  lurade  till  sig  bankuppgifter  genom  att  först  verka  som  att  de  ville
informera om förmåner.   Resultatet blev att 16 av 50 blev lurade.  Siffran på 32
%  ansågs  fortfarande  hög  med  hänsyn  till  att  de  var  bankanställda  och
högutbildade.  8  av  50  anställda  uppgav  endast  sitt  namn  och  inga  andra
uppgifter oavsett ursäkt. 26 anställda var väldigt aktsamma och gav inte bort
någon som helst personlig information.Testerna i studierna är av särskild vikt
för att analysera förhållanden av phishingattacker till mänskliga faktorn.  [9]
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3 Metod
Detta kapitel går igenom vilka metoder som valts och tillvägagångssättet för
hela projektarbetet. Kapitlet kommer att beskriva hur och varför metodvalet ska
användas och hur det kommer att leda till att nå de uppsatta målen. Här beskrivs
hur  analysen  ska göras,  hur  informationen ska  sökas  fram och hur  den ska
systematiseras.  Det tar  även upp vad som valts  bort  och varför,  för att  bäst
kunna besvara frågorna i kapitel 1.3. 

Det  här  arbetet  kommer  inte  att  innehålla  någon  praktisk  moment,  inga
enkätundersökningar, intervjuer utan helt baseras på information via databaser
och böcker. Den sökmetod som använts kommer att presenteras, samt urval av
artiklar, studier och vilka avgränsningar som gjorts kring arbetet kommer att
redovisas. Metodvalet kommer att diskuteras mer ingående senare i kapitel 6.

3.1 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod

En kvalitativ metod görs i syfte att tolka och förstå olika fenomen. Metoden
används i undersökningar som  t.ex. innehåller frågeorden Vem, Hur, På vilket
sätt och Varför. Svaren på dessa frågor uttrycks i ord och satser. Detta innebär
att svaren kan kategoriseras och delas in i klasser men inte i kvantiteter och
mängder.  Datainsamlingen  kan  ske  med  hjälp  av  intervjuer,
enkätundersökningar, deltagande observation etc.[10, s.100]

En  kvantitativ  metod  har  i  syfte  att  mäta  och  förklara  olika  fenomen.  Det
insamlade datat görs om till siffror och mängder för att det sedan ska kunna
utföras  statistiska  analyser.  Denna  metod  används  i  undersökningar  som
exempelvis innehåller frågeorden  Hur mycket,  Hur många, Hur ofta,   och i
vilken utsträckning därav ordet  kvantitativ.  Svaren på dessa frågor resulterar i
reella  tal  som kan mätas  med valfritt  mätinstrument  och kan bearbetas  med
statistiska metoder. Datainsamlingen kan ske med hjälp av strukturerad intervju
med fasta svar, test, frågeformulär etc.[10, s.100-101]

I  vissa  fall  kan  dessa  två  undersökningsmetoder  kombineras.  Utifrån
beskrivningen ovan har därför kvalitativ metod valts som en utgångspunkt för
undersökningen.  Detta i och med att arbetet resulterar i en analys, där data ska
tolkas och inte mätas och resultera i statistik. Den passar även denna studies
frågeställningar i kapitel 1.3.  Den kvalitativa metoden är lämpligast för att det
inte utförs några egna tester. 
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3.2 Systematisk litteraturstudie

Genom att utgå ifrån den kvalitativa forskningsmetoden kommer en systematisk
litteraturstudie  att  göras.   För  att  en  systematisk  litteraturundersökning  ska
göras  så  bra  som  möjligt  är  det  en  fördel  om  det  finns  ett  bra  antal
litteraturstudier som stödjer ämnet som ska undersökas. Med detta menas att
studierna är av bra kvalitet, d.v.s. så att bedömningar och slutsatser kan dras.
[11, s.26]

En systematisk litteraturstudie syftar till att samla data från tidigare studier för
att åstadkomma en ny helhet kring det som undersöks. Den data som samlas bör
vara aktuell inom forskningsområdet som studien görs i. Litteraturstudien kan
komma från artiklar  i  tidskrifter,  databaser,  böcker  eller  andra vetenskapliga
rapporter. Hur många antal studier som väljs ut finns det inget krav på, utan det
är  författaren  som  avgör  antalet.  Det  viktiga  är  att  inkludera  all  relevant
information men det är inte alltid enkelt av praktiska och ekonomiska skäl. Val
av studier och antalet studier beror på hur mycket forskning som gjorts inom
det valda ämnet, vad författaren kan hitta och vilka krav som ställs på studierna.
[11, s.30]

Genomförandet av en systematisk litteraturstudie görs i  flera steg.  Kortfattat
kan det beskrivas med följande punkter:

• Förklara varför arbetet görs (problemformulering)

• Formulera bra frågor som går att besvara

• Bestämma en plan för litteraturstudien

• Bestämma sökord och sökmetod

• Identifiera,  välja  och  redovisa  litteratur  exempelvis  i  form  av
vetenskapliga rapporter eller artiklar

• Kritisk värdera, kvalitetsbedöma och välja vilken litteratur som ska ingå
i studien

• Analysera och diskutera resultatet som framkommit ur litteraturstudien

• Sammanställa allt och dra slutsatser [11, s.31]
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3.3 Etiska aspekter

Etiska överväganden bör göras innan arbetet   med litteraturstudien påbörjas.
Plagiat av data, stöld av metoder utan att ange källa räknas som fusk.  Analys av
data och tolkning bör göras på ett sätt som inte förvränger det som sägs i de
valda studierna. Gällande urval och presentation av resultat är det viktigt att
välja  studier  som  fått  tillstånd  av  någon  etisk  kommitté  eller  där  etiska
perspektiv har tagits till hänsyn. [11, s.59]

I  denna  studie  har  det  därför  valts  att  välja  artiklar  från  Mittuniversitetets
bibliotek, där ett flertal databaser finns tillgängliga. 

3.4 Sökstrategi

Sökningen  ska  ske  digitalt,  genom  databassökning,  via  tillgång  till
Mittuniversitetets bibliotek för att komma åt databaserna.  Google Scholar som
innehåller vetenskaplig litteratur från olika publiceringsformat bl.a. databaser
som  IEEE Xplore Digital Library och Sciencedirect ska användas för att söka
fram artiklar.  Information om det valda ämnet kommer att främst komma från
engelska artiklar då artiklar på svenska inte finns i lika stor utsträckning. 

3.5 Reliabilitet och validitet

För  att  försäkra  om  att  innehållet  i  källorna  är  pålitliga  och  realistiska  så
används vetenskapliga artiklar  från Mittuniversitetets  databaser och inte från
sökmotorer som google eller andra organisationer. Det gäller att vara källkritisk
när litteraturstudier av den hör typen utförs och därför vara noggrann med var
informationen letas fram. 

3.6 Sökord

Sökord  relaterat  till  frågorna  i  kapitel  1.3  kommer  att  användas  i  de  olika
sökningarna exempelvis phishing, email phishing, website phishing, phishing
defense  mechanisms,  phishing  threats,  phishing  protection  techniques  etc.
Kombinationer av sökord kommer att användas och även synonymer till dessa.

3.7 Urval och avgränsningar

Artiklarna ska väljas utifrån hur bra de passar det valda ämnet och ifall de har
någon koppling till  frågeställningarna i  kapitel  1.3. Om titlarna passar in på
ämnet ska sammanfattningarna till dessa artiklar läsas. Artiklar där det saknas
tillgång till fulltext kommer att exkluderas från arbetet. Eftersom det är viktigt
att  informationen  är  aktuell  ska  inte  artiklar  som  är  för  gamla  tas  med.
Artiklarna  ska   inte  vara  äldre  än  2000-talet.  Sökningen  i  google  scholar
avgränsas  först  till  ett  intervall  mellan  år  2015-2016.  När  den  aktuella
informationen tagits fram kan fler artiklar läggas till som krävs för arbetet men
som är från tidigare år.  

12



Phishing – En innehållsanalys av phishing på webben
Hajra Ghani 16-08-17

Nedan presenteras de 10 artiklar som ska tas med i studien:

1. B.B. Gupta,  A. Tewari,  A.K. Jain, “Fighting against phishing attacks:
state  of  the  art  and  future  challenges”,  Neural  Computing  and
Applications, 2016, s. 1–26.

2. L.McCluskey,  F.Thabtah,  R.M.  Mohammad,  “Tutorial  and  critical
analysis  of phishing websites methods”,  computer science review 17,
2015, s.1-24

3. S.  Sheng,  B.  Wardman,  G.Warner,  L.  Faith  Cranor,  J.  Hong,  ”An
empirical analysis of phishing blacklists”, Human computer interaction
institute school of computer science; Carnegie Mellon University, 2009

4. A.Almomani, B.B Gupta, A.Atawneh, A. Meulenberg, E. Almomani, ”
A  Survey  of  Phishing  Email  Filtering  Techniques”,  IEEE
Communications Surveys & Tutorials, Vol. 15, no. 4, 2013

5. N.  Arachchilage,  S.  Love,  K.  Beznosov,  ”Phishing  threat  avoidance
behaviour:  An  empirical  investigation”.  Computers  in  Human
Behaviour, 60, 2016, s. 185-197

6. Y.Zhang, S.Egelman, L. Cranor, J.Hong, "Phinding Phish: An evaluation
of anti-phishing toolbars", Human computer interaction institute school
of computer science: Carnegie Mellon university, 2006

7. M.Khonji, Y.Iraqi, A.Jone, ”Phishing Detection: A Literature Survey”,
IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 15, no. 4, 2013
 

8. S.Egelman,  L.  Cranor,  J.Hong,  ”You’ve Been Warned:  An Empirical
Study  of  the  Effectiveness  of  Web  Browser  Phishing  Warnings”,
Proceedings  of  the  SIGCHI  Conference  on  Human  Factors  in
Computing Systems: Carnegie Mellon University, April 5-10, 2008 

9. M. Aburrous, M.A. Hossain, K.Dahal, F. Thabtah, ”Experimental case
studies  for  investigating  E-banking  phishing  techniques  and  attack
strategies”, cognitive computation, vol 2 no p 242-253, 30 April 2010

10. M.Jakobsson, ”The Human Factor in Phishing”,  School of Informatics:
Indiana University at Bloomington, 2007
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3.8 Analys

Beskrivning,  analys  och  tolkning  av  studien  är  den  mest  krävande  och
utmanande  delen  av  arbete  inom  kvalitativ  forskning.  Denna  centrala  och
viktiga  del  av  hela  litteraturstudien  innebär  att  bearbeta  den  samlade  datan
genom att göra om det till en ny helhet. Detta görs genom att en stor mängd
information först  tolkas,  görs om till  mindre information så att  mönster  kan
identifieras och kärnan i resultatet kan fås fram.  [11, s.137]

Det finns olika analysmetoder inom kvalitativ forskning och i denna studie har
det valts att göra en innehållsanalys då den fokuserar på just tolkning av texter.
Innehållsanalys  innebär  att  forskaren  på  ett  systematisk  sätt  sammanställer
liknande data för att lättare kunna hitta mönster eller teman där målet är att
beskriva, eventuellt också ange mängd på olika fenomen. [11, s.137- 138]

Inom innehållsanalys finns det olika modeller att följa för att analysera data. En
variant kallas manifest innehållsanalys och den innebär att direkt hitta mönster i
texten  genom  kvantitativa  beräkningar.  Ett  annat  alternativ  är  latent
innehållsanalys.  Här identifieras stegvis meningsbärande enheter,  kodning av
kategorier,  identifiering  av  centrala  teman  och  utveckling  av  teorier  eller
modeller. [11, s.138]

Tillvägagångssättet  för  det  här  arbetet  har  varit  att  utgå  ifrån  en  latent
innehållsanalys. Det första steget (meningsbärande enheter) har varit att samla
relevant  information  från  artiklarna  som  kan  relateras  till  frågeställningar  i
kapitel 1.3 samt syftet med studien. Nästa steg (kodning av kategorier) har varit
att dela upp den samlade texten i mindre enheter, att kategorisera gemensam
text  ur  artiklarna  och  placera  de  under  en  och  samma rubrik.  Detta  för  att
undvika upprepning av samma text. 

Sista steget har varit att ur dessa centrala delar av rapporten skapa teman som
sen presenteras som rubriker och underrubriker i resultatkapitlet. 

3.8.1 Besvara frågeställningar

Fråga 1 i kapitel 1.3 har redan besvarats i teorikapitlet som handlar om vilka
social  engineering  baserade  phishingattacker  det  är  som  existerar.  De  två
phishingattacker som arbetet tar upp är phishing mail och phishingsidor. Fråga
2 kommer att besvaras i början av resultatkapitlet som handlar om varför en
phisher utför en phishingattack och vilka som utsätts mest för attackerna.

Fördjupningen i analysen görs i frågorna 3-5 från kapitel 1.3:

• Vilka skyddsmekanismer existerar mot phishingattacker?

• Vilka brister finns det i skyddsmekanismerna?  Vad kan det finnas för
förbättringsförslag på eventuella brister? 
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• Vilka  andra  tekniska  lösningar  finns  det  för  de  existerande
skyddsmekanismerna  så  att  risken  att  utsättas  för  phishingattacker
minskas och skydden förbättras?

Dessa  ska besvaras genom att beskriva alla existerande skyddsmekanismer mot
phishing mail och phishingsidor som hittats i artiklarna. Eventuella brister tas 
upp för varje enskild skyddsmekanism. Utifrån dessa brister tas tekniska 
lösningar fram från de 10 samlade artiklarna. Om det inte går att hitta en 
lösning för existerande skyddsmekanismer ska det ges förslag på andra tekniska
lösningar som ger bättre skydd.
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4 Resultat
I  detta  kapitel  kommer  resultatet  att  presenteras  så  att  frågeställningarna  i
kapitel  1.3  besvaras.  Teman  som  framkommit  ur  studien  för  frågorna  3-5
presenteras som rubriker och utifrån dessa har även en del underrubriker lagts
till. 

4.1 Vad som driver angripare att utföra phishingattacker

En phishingangripare vill oftast komma åt en internetanvändares pengar, vilket
är  det  största  skälet  till  att  phishingattacker  sker.  Men det  finns  även andra
anledningar till att attackerna utförs. Nedan listats några av dessa: [6]

• Identitetsstöld:  Stjäla  personuppgifter,  som  adress,  telefonnummer,
personnummer e t c som kan vändas för direktreklam via post, e-post
eller SMS. [6]

• Stöld av viktiga  dokument från olika företag  och organisationer  som
säljs vidare till andra parter som kan vara intresserade av dessa uppgifter
för att ta över organisationen.  [6]

• Vissa phishingangripare utför phishingattacker även för att bli kända och
gör det inte endast för pengar. [6]

• Andra phishingangripare utför phishingattacker på olika system för att
kontrollera  hur  säkert  ett  visst  system  är,  genom  att  lyckas  skapa
program för att hacka igenom ett sådan system kan de sälja det vidare
till andra angripare.[6]

4.2 Vilka Internetanvändare utsätts mest för phishing?
(målgrupp):

I  en  studie  gjordes  en undersökning  på  232  internetanvändare  där  de  blev
ombedda att granska några mail och svara på frågor relaterade till dessa. Det
visade  sig  att  användare  med  kunskap  om  URL  inte  faller  lika  lätt  för
phishingattacker. Vidare visade studien att internetanvändare faller för attacker
via phishingsidor och phishing mail för att de inte kan skilja på legitimerade
webbsidor och  falska webbsidor.  Även användare som ignorerar varningar mot
phishingsidor  och varningar  via  toolbars  utgjorde en större  risk att  falla  för
phishingattacker. [7]

En studie gjord 2001 visar att phishingattacker  fungerar också för att användare
tycker att webbsidor som är designade på ett bra sätt är tillförlitliga även om det
skulle vara en phishingsida, vilket innebär att webbdesignen har en viktig roll i
hur användare tolkar en webbsida.[4]
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Tidigare studier har visat att att kvinnor enklare faller för phishingattacker än
män. Samma sak gäller ungdomar mellan 18- och 25årsåldern, p g a bristande
teknisk kunskap om phishing. Det är viktigt  att  hitta sätt  att  kontrollera och
förstå varför olika användare reagerar på ett visst sätt när de ser en phishingsida
eller phishing mail och på så sätt utveckla skyddsmekanismer som kan minska
risken att drabbas av phishingattacker. Det finns även risk för säkerhetsexperter
att falla för phishing då phisers blir allt bättre på att skapa en exakt kopia av en
originell webbsida. [6][7]

En undersökning gjord 2006 som handlade om hur och varför phishing fungerar
på  vissa  användare  visade  också  på  att  kunskapsbrist  om  datorsystem,
användare som ignorerar säkerhetsvarningar gör att dessa individer mest utsätts
för phishingattacker. Författarna till denna studie visade 20 olika webbsidor till
22 stycken användare och bad de att avgöra vilka sidor som var phishingsidor
och vilka som inte var det. Delltagarna bestod utav högutbildad personal och
studenter på ett universitet. Det visade sig att 90 % av dessa användare blev
lurade.  En del faktorer som ledde till att deltagarna föll för phishingsidor är
följande:[7]

• Säkerhetsikoner  som  SSL,  statusfält  och  adressfält  ansågs  inte
vara effektiva då 23 % av deltagarna inte visste vad de betydde
 

• Deltagarna  ignorerade  SSL  protocol  och  färgändring  av
adressfältet

• Många kunde inte urskilja en SSL i en adressfält mot en förfalskad

• Varningar från pop-up fönster ignorerades [7][12]

En liknande studie gjordes på andra deltagare fast med mail på där 3 av 8 mail
var phishing mail. Resultatet för var och ett av mailen var varierande. Olika
användare ansågs olika mail vara av phishing och legitimerade. Deltagare som
hade kontakt med företag föll snabbare för phishing då phishing mail från dessa
företag ansågs pålitliga. [12][13][14]

Andra undersökningar visar att internetanvändare drabbas av phishing för:

1. Att  Padlocks  (säkerhetsikoner)  inte  har  så  stark  effekt  på  användare.
Stora SSL ikoner hjälper däremot användare att se ikonen enligt studier.
[15]

2. Att de inte kan upptäcka nya attacker som använder främmande språk
och som inte användare är vana vid. [15]

3. Att  de  är  medvetna  om  phishingattacker  men  inte  har  utvecklat
strategier till att märka dessa. [6][7]
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4. Att  de  fokuserar  på  sina  ärenden  och  lägger  då  inte  märke  till
varningsmeddelanden.[6][7]

5. Att  de ignorerar  viktiga  detaljer  i  adressfältet  som att  kontrollera  att
HTTPS protokollet finns med. [6][7]

6. Att de använder likadan lösenord till flera konton. Om en phisher skulle
lyckas bryta sig in genom webbsidor som har låg säkerhet så kan de få
tag på flera tusen användarnamn och lösenord och använda de på säkra
webbsidor som Amazon, eBay och Paypal. [6][7]

En  studie  handlade  om  en  visuell  interaktionsmodell  som  hade  med
användargränssnitt att göra. Här testades användarens reaktion när de får syn på
phishinginnehåll.  Testet  gick  ut  på  att  se  vilka  beslut  användaren  tar  vid
phishingattacker. Besluten kan baseras på:[4]

• extern information som lärts in genom användargränssnitt som tillhör
webbsidor, mail och dess innehåll. En phisher kan bara kontrollera vad
som presenteras i användargränssnittet. Användaren frågar inte om råd
från experter vid såna beslut. [4]

• Användarens  nuvarande  erfarenhet  av  världen  exempelvis  genom
nyheter och tidigare erfarenheter. [4]

I en studie gjordes en undersökning för beteende hos användare för att undvika
phishing. Målgruppen var studenter. Det designades och utvecklade ett mobilt
spel  prototyp  som ett  pedagogiskt  verktyg  för  att  hjälpa  datoranvändare  att
skydda sig mot  phishingattacker  genom att  förhindra  attackerna.  Hela syftet
med studien är att utveckla mobilspel som genom motivation ökar användarna
undvikande  beteende  för  att  skydda  sig  mot  nätfiskeattacker.  Delar  av  en
speldesign för att undvika nätfiske användes för att ta itu med speldesignfrågor.
För  att  bedöma  ramen  för  speldesignen  om  den  utvecklade  mobila
spelprototypen genomfördes en studie med en för-  och eftertest.  Efterprovet
resulterade  i  en  förbättring  av  deltagarnas  phishingundvikande  beteende.
Studieresultaten visar att deltagarnas perception av hot, upplevd svårighetsgrad
och  upplevda  känslighet  har  positiv  inverkan  på  hot  undvikande  beteende,
medan skyddskostnaden hade en negativ inverkan på det. [5]

För att förhindra nätfiske utvecklades en prototypmodell för ovannnämna spel
som utvecklats för en mobiltelefon med hjälp av MIT App Inventor Emulator.
[5]

Maskarna genereras slumpmässigt och en URL visas med varje mask. Spelet
har en undervattens bakgrund och motsvarande ljuseffekter. [5]

Om masken i  samband med URL är legitimt,  förväntas användaren peka på
masken för att öka deras poäng. Men om användaren inte anger legitima URL,
kommer återstående liv att minskas med ett poäng. Å andra sidan, om masken
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kopplad till webbadressen är nätfiske, då förväntas också användaren att peka
på  "UNDVIKA"  för  att  avvisa  webbadressen,  för  att  öka  poängen.  Om
användaren inte gör detta kommer då återstående liv minskas med ett poäng.[5]

Om masken i samband med webbadressen är misstänkt och om det är svårt att
identifiera, kan användaren peka på de stora fiskarna (i detta fall, lärare fisk) för
att  be  om hjälp.  Under  webbadressen  visas  sedan  några  relevanta  tips.  Till
exempel  "webbadresser  associera  som  har  siffror  i  fronten  är  i  allmänhet
bedrägerier." När användaren trycker på den stora fisken, minskas tiden som är
kvar utav spelet med 100 poäng (i detta fall 100 s). Slutligen vinner användaren
10 poäng om alla givna webbadresser korrekt identifierats inom 5 liv och 600 s.
[5]

4.2.1 Kunskapsbrist inom phishing

En självklar anledning till  att phishingattacker lyckas utföras är som tidigare
nämnt okunskap kring ämnet phishing. Mer kunskap om phishing behöver ges
till alla internetanvändare för att de bättre kunna vara skyddade mot phishing.
Att varna internetanvändare mot phishing räcker inte. Många personer förstår
heller  inte  alltid  varningsmeddelande  från  webbläsare.  Om  användare  var
medvetna om olika anti-phishingverktyg i webbläsare skulle de bättre kunna
vara skyddade mot phishing. [6][7]

Det finns även olika tutorials tillgängliga på nätet som användare kan ta del av
men för det krävs det att användarna är medvetna om vad phishing är så att de
själva söker hjälpen på egen hand. [6][7]

Dock så räcker inte kunskap hela vägen för att användare ska vara säkra ute på
webben.  Även  om mer  kunskap  och  olika  träningsmetoder  kan  leda  till  en
förändring i hur användare reagerar mot phishing då de blir medvetna om det
kan det bara kortsiktigt få användare att verkligen bry sig om att riskeras att
utsättas  för  en  attack.   Visst  kan  det  leda  till  en minskning  av  att
phishingattacker  utförs  så  är  det  ändå  svårt  att  helt  förhindra  phishing  via
utbildning.  Användare  behöver  dessutom  vara  medvetna  om  de  senaste
attackteknikerna då strategier för att lyckas utföra en attack ständigt utvecklas
och uppdateras av angripare.  [6][7][15]

En metod för  att  öka  kunskapen om phishing som kan implementeras  i  det
verkliga livet handlar om en kontextuell träningsmetod, utvecklad av Indiana
universitetet. Metoden handlar om att en samling mail skickas kontinuerligt till
användarna av forskarna där användare skickar feedback på mailen genom att
verifiera att  de är riktiga eller  ej  och på så sätt  ta reda på vem som använt
phishing. Men det är väldigt svårt för användarna att urskilja phishing mail från
riktiga  när  phishers  skapar  exakta  kopior  och  att  träna  användare  till  att
upptäcka phishing mail anses därför inte tillräckligt. [4]
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4.3 Skyddsmekanismer

Det finns många olika typer av skyddsmekanismer tillgängliga mot phishing.
För att en internetanvändare ska försäkra skydd mot phishing behöver de vara
medvetna om de senaste phishingattackerna och om de riskerar att utsättas för
phishingattacker. Teoretiskt sett låter det enkelt men i praktiken kan det bli svårt
då nya phishingtekniker utvecklas hela tiden.[7]

Organisationer som APWG, Phishtank och MillerSmiles arbetar med tekniska
lösningar  mot  phishing.  Även  säkerhetsföretag  som McAfee  och  Symantec
erbjuder  och  utvecklar  också  ständigt  anti-phishing  skydd.  Anti-phishing
tekniker handlar oftast om att kunna upptäcka och förhindra just phishingsidor
så snabbt som möjligt, då det är dessa som får en användare att avslöja privata
uppgifter. Även om många lösningar mot phishing finns är det inte alltid lika
enkelt för dessa att upptäcka om en webbsida är förfalskad eller ej. [7]

4.4 Säkerhetsvarningar i webbläsare
Phishing  kan  även  anses  som en  semantisk  attack  där  syftet  är  att  förvirra
användare.  Det är  därför  svårt  att  upptäcka phishingattacker  automatiskt.  Av
denna anledning brukar anti- phishingverktyg i webbläsare varna använda för
phishingsidor istället för att blockera de direkt. [12]

När  en  användare  klickar  på  en  länk  som  är  skadlig  eller  besöker  en
phishingsida  så  brukar  olika  webbläsare  skicka  säkerhetsvarningar  till
användarna. Dessa säkerhetsvarningar kan vara av två typer:[6][7]

1. Aktiva  varningar: som  blockerar  skadliga  webbplatser  så  att
användaren slipper besöka det. Exempelvis genom blacklists.[6][7]

2. Passiva varningar:  som varnar användare med ett pop-up fönster om
att webbplatsen som besöks är skadlig men som låter användaren välja
att besöka hemsidan eller ej. Exempelvis genom toolbars. [6][7]

Från tidigare studier har det visat sig att aktiva varningar fungerar mycket bättre
än passiva varningar då användare tenderar att ignorera passiva varningar. En
undersökning har visat att 13 % av deltagarna märkte passiva varningar medan
79  %  av  deltagarna  bara  märkte  aktiva  varningar.  Säkerhetsvarningar  från
toolbars då de oftast ger passiva varningar anses alltså ineffektiva. [6][7]

De senaste webbläsarna inkluderar aktiva varningar och ser till att användaren
inte kan ignorera meddelandet för att  förtydliga att  webbplatsen som besöks
inte är säker.  Microsofts  Internet explorer använder  både aktiva och passiva
varningar, detsamma gäller Firefox, och google chrome. När internet explorer
(version  7)  upptäcker  en  phishingsida  kommer  webbläsaren  att  ge  en  aktiv
varning genom att  ge användaren två val:  att  stänga webbläsarfönstret  (som
rekommenderas)  eller  visa  webbläsare  som  inte  rekommenderas.  Varningen
täcker hela webbläsarfönstret och hela adressfältet färgas rött om användaren
väljer att besöka sidan. [12]
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Den  passiva  varningen  visas  genom  ett  pop  up  fönster  när  webbläsaren
misstänker en sida vara av phishing. Men den sidan är inte verifierad som en
phishingsida (visas inte i i en blacklist). Varningen anses väldigt passiv då den
inte ger användaren något val eller rekommendationer.[12]

Figur 1: exempel på aktiv varning[12]

Figur 1: exempel på passiv varning[12]
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4.5 Blacklists (svartlistor) 

Blacklists är en teknik som jämför riktiga URLs (länkar) med en phishingsidas
URL. Listan innehåller URL och IP adresser som tillhör phishingsidor. Det är
den  mest  centrala  skyddsmekanismen  som  webbläsare  använder.  När  en
webbsida besöks så kommer webbläsaren att hänvisa sidan till en blacklist som
undersöker ifall den besökta sidans URL är med i listan eller inte. Om länken är
med i listan är det en phishingsida och webbläsaren varnar då användaren om
att sidan som besöks inte är säker. Blacklists kan sparas lokalt på användarens
dator  eller  på  en  server  som  blir  tillfrågad  av  webbläsaren  varje  gång  en
webbsida besöks. [6][7]

En känd Application Programming Interface, (API) som används av Google är
Google Safe Browsing API. Den låter webbläsare verifiera URL med hjälp av
en  blacklist  som  uppdateras  kontinuerligt  av  Google.  APIn  används  av
webbläsarna Google Chrome och Mozilla firefox och Apple Safari. [6][7]

Microsofts webbläsare internet explorer använder också samma typ av skydd i
webbläsaren, Site Advisor. SiteAdvisor skyddar främst mot trojaner och andra
malware  baserade  hot  men  kan  även  skydda  mot  phishing.  Site  advisor
använder  sig  av  automatiserade  web  crawlers  (webbspindlar)  som  hämtar
webbsidor och gör tester för att avgöra om webbsidan utgör ett hot eller inte.[6]
[7]

Andra  webbläsare  använder  blacklists  från  tredje  parter.  Opera  webbläsaren
använder  till exempel blacklists från Netcraft (en toolbar förklaras längre ner i
rapporten)  och  Phishtank.  Phishtank är  en  populär  online  service  som listar
verifierade phishing länkar dagligen. [13]

Enligt tidigare studier finns stora brister i hur de populära webbläsarna(Firefox,
Chrome, Opera och Explorer) skyddar användare mot phishingsidor och andra
skadliga webbplatser. Användare har möjlighet att rapportera domäner de anser
vara  hotfulla  till  google  eller  sidor  som  StopBadware.com  och
CyberTopCops.com.[13][4] 

4.5.1 Tester av blacklists

En  intressant  studie  analyserade  och  mätte  effektiviteten  på  Microsofts  och
Googles blacklists. Datasamlingen som användes vid experimenten pågick i en
3-veckors period som bestog utav 10,000 phishing länkar. Första experimenten
gick ut på att testa effektiviteten av båda svartlistor. Datasamlingen skickades
till båda servrar för att få svar på om webbsidan var svartlistad eller inte var det.
Bara Google gav korrekta svar för alla länkar. Microsofts server  kunde bara få
60 % rätt.[6][7][13]

En annan experiment skulle testa hur lång tid det tog för dessa två blacklist att
uppdateras genom att testa flera URL som inte tidigare var svartlistade men som
lades  till  i  listan  efter  en  bestämd  period.  Resultatet  visade  att  Microsofts
blacklist uppdateras i bästa fall efter 9 timmar och 7 minuter men i värsta fall
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efter 9 dagar och 6 timmar.  Googles snabbaste uppdatering av blacklists tog 20
timmar och i värsta fall 12 dagar. I genomsnitt behövde Microsoft 6 timmar att
lägga till en phishingsida i listan medan det tog 9 timmar för Google att lägga
till en phishingsida i listan. [6][7][13]

4.5.2 Brister i blacklists

Bristen med denna metod är att blacklists inte kan upptäcka alla phishingsidor,
då det tar tid för en nyskapad phishingsida att hamna i listan. Under den här
tiden från det att en phishingsida skapats kan en phisher redan hinna med att
lyckas  utföra  en  phishingattack.  Av  denna  anledning  behöver  phishingsidor
upptäckas snabbare, åtminstone så fort phishingsidan laddas upp eller innan en
internetanvändare fyller i uppgifter om sig själv. Blacklists behöver dessutom
uppdateras  snabbare.  Blacklists  fungerar  alltså  inte  bra  med  dessa  så
kallade”zero-hour” attacker. De kan bara fånga 20 % av dessa attacker. Tidigare
studier  har  visat  att  47-83  % av  phishing  URL svartlistas  efter  12  timmar.
Denna fördröjning är väldigt stor då 63 % av phishingattackerna sker redan
efter under de 2 första timmarna som sidan skapas. [6][7][13]

En annan nackdel med blacklists är  att vissa webbsidor kan klassificeras fel
som phishingsidor men inte vara det. Det här gör att användare får svårt att lita
på blacklists vilket leder till att de ignorerar varningsmeddelanden. Detta ställer
även till det för olika företag[6][7][13]

En undersökning publicerad av APWG visade att 78 % av alla phishingdomäner
är hackade domäner men som samtidigt innehöll legitimerade webbsidor. Att
svartlista  dessa  domäner  kommer  som  konsekvens  utöver  att  lägga  till
phishingsidorna  även  svartlista  legitimerade  webbsidor.  Detta  kan  försvaga
organisationers och leigitimerade webbsidors rykte och detta är en annan stor
nackdel med blacklists.[6][7][13]

4.6 Förbättringsförslag och tekniska lösningar för blacklists
Det första steget till att förbättra blacklists är att tidigt upptäcka phishingsidor
så fort de skapats. Potentiella phishing URL kan samlas genom URL hämtade
från spam/phishing filter vid e-mail gateways och  från användarrapporter om
phishing mail eller phishingsidor identifierade av heursistiska toolbars. Nedan
följer förslag på lösningar till blacklists.[13]

En studie har förslagit en metod som automatiskt formar en blacklist genom
användandet av sökmotorer som Google. Den föreslagna metoden går ut på att
ta ut exempelvis företagsnamnet från en URL skickad via mail om det just är
från ett företag men misstänks vara en phishing mail. Detta företagsnamn söks
sen fram via google. Om den misstänkta URLn visas i de första 10 sökningar är
det en legitimerad webbsidas URL annars tillhör det en phishingsida och läggs
då till i en blacklist. Denna metod testades på en datasamling av 500 webbsidor
och  30  phishingsidor.  Resultatet  blev  att  alla  phishingsidor  klassificerades
korrekt medan 45 sidor klassificerades fel. Samma studie visar dock att denna
metod leder till fördröjning vid inläsning av webbsidor. En bättre lösning skulle
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vara att använda samma metod i mailservrar istället för sökmotorer innan mailet
skickas vidare till användaren. [13]

4.6.1 Heuristisk lösningsalternativ för blacklists

En annan ny men populär teknik som hjälper till att skapa anti-phishingverktyg
utgår  ifrån  heuristiska  lösningar.  Detta  kan  användas  som ett  alternativ  för
blacklisting eller  som en förbättring av existerande blacklists  som används i
webbläsare.  Tidigare  studier  har  visat  att  dessa  fungerar  mycket  bättre  än
blacklists.  Här  matchas  liknande  faktorer  i  webbsidor  för  att  avgöra  om
webbsidan  är  pålitlig  eller  ej.  Till  skillnad  från  blacklist  kan  en  heuristisk
lösning  upptäcka   phishingsidor  så  fort  de  skapas.  Kännetecken  från
legitimerade webbsidor samlas för att kunna matcha andra phishingsidor och på
så sätt upptäcka de. [13]

Däremot skiljer sig effekten på de olika typer av blacklists som finns beroende
på  vilken  webbläsare  de  tillhör.  Det  har  också  göra  med  skillnaden  i  vilka
tekniker som används när heuristiska anti-phishing verktyg byggs upp. Många
försäljare och stora webbläsare som Firefox, Chrome och explorer oroar sig för
att  använda  heuristiska  lösningsalternativ  då  är  rädda  för  att  klassificera
webbsidor  som phishingsidor  när  de  inte  är  det.  För  att  lösa  detta  problem
rekommenderas  det  att  att  använda  heuristiska  lösningar  mot  phishing  och
sedan låta säkerhetsexperter verifiera detta. Genom att göra fler såna tester som
verifieras av säkerhetsexperter då det finns en brist på det idag kan detta öka
användandet  av heursitiska anti  phishing verktyg som är en bättre skydd än
blacklisting, även om dessa inte heller helt skyddar mot phishing kan de minska
risken för att användare utsätts för phishing. [13]

4.7 Whitelists

Whitelist är en teknik som är motsatsen till en blacklist. En whitelist innehåller
URL till pålitliga webbsidor och den ser alla andra webbsidor som besöks av
användare som phishingsidor eller sidor med skadlig programvara. [13]

Alla webbsidor som besöks av användare måste finnas med i dessa listor. Det är
omöjligt att  i förhand veta vilka sidor en användare kommer att besöka. En
lösning till  detta  problem kan vara att  använda dynamic whitelisting där  en
användare  själv  skapar  listan.  Whitelisting  används  i  internet  explorer  och
firefox. [6][13]

Whitelisting används också för att undvika phishing mail. På samma sätt som
de  skyddar  mot  phishingsidor  innehåller  de  en  lista  av  riktiga  länkar  som
jämförs med andra phishing länkar i phishing mail. [6][14]

4.7.1 Brister 

För varje webbsida som besöks kan användaren själv bestämma om webbsidan
ska läggas till i en whitelist eller inte. Men att skapa en whitelist är tidskrävande
och en jobbig uppgift.  En annan nackdel är att en användare ibland inte kan
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urskilja en phishingsida från en pålitlig webbsida och det kan få användaren att
lägga till en skadlig sida i en whitelist. [13][7][6]

4.7.2 Undersökningar och tekniska lösningar för whitelists

En  studie  har  förslagit  ett   anti-  phishing  verktyg  som  kallas  Automated-
Individual.Whitelist, (AIWL) baserat på en whitelist som en användare skapar.
AIWL spårar varje inloggning till webbsidor. 

AIWL består utav:[6][7]

• flera Login User Interfaces, (LUIs) för varje pålitlig webbsida

• länk till webbsidan

• en ikon som visar att webbsidan är säker, IP adress för URL och tillgång
till inloggningsfälten. 

Dessa säkra webbsidor läggs till i en whitelist. Användare blir på så sätt varnade
när de besöker hemsidor där de blir ombedda att lägga till privata uppgifter som
inte finns med i AIWLn. [6][7]

En annan studie ger förslag på en global whitelist teknik som ger tillgång till
phishingsidor  genom en  jämförelse  av  en  annan  liknande  URL.  Så  fort  en
användare vill besöka en webbsida så kommer den webbsidans IP adress och
URL att skickas till en Access enforcement Facility (AEF) som  kontrollerar om
webbsidan är en phishingsida eller ej. Om webbsidans URL matchar en säker
webbsidas  så  kommer  programmet  vidare  att  jämföra  IP  adressen  med  en
liknande,  om  den  också  matchar  så  kommer  programmet  låta  användaren
besöka webbsidan. Om detta inte är fallet så varnar programmet användaren för
en phishingattack. [6][7]

4.8 Toolbars, plugins och tillägg

Olika toolbars, plugins och tillägg kan installeras i webbläsare som anti-
phishing verktyg men de kan inte upptäcka alla typer av phishingsidor. Vissa  
plugins och tillägg måste installeras av användarna själva.  [12][16]

Bogus biter är ett exempel på en inbyggsd anti-phishing verktyg i webbläsare
som  skapats  av  studenter.  Den  varnar  inte  bara  användare  om  förfalskade
webbsidor utan automatisk hindrar dessa från att  utföra phishingattacker.  Ett
annat  anti-phishing  verktyg  som  kan  installeras  som  en  firefox  tillägg  är
AntiPhish. [12][16]

Spoofguard är ett annat känt plug-in som samlar information om webbsidor för 
att avgöra om de är förfalskade eller ej.  Spoofguard använder varken blacklists 
eller whitelists utan den använder en heuristisk lösning. [6][12][16]
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Netcraft  är  en  toolbar  som  kan  installeras  på  valfri  webbläsare  och  är
kompatibel med Opera, chrome och firefox webbläsarna. Den aktiveras varje
gång en användare ansluter sig till internet. Netcraft använder också en blacklist
för  att  upptäcka  phishingsidor  så  fort  en  användare  besöker  en  hemsida.
Netcraft  visar  lokalisering  av  servern  där  webbsida  är  hostad.  När  Netcraft
upptäcker en webbsida som är svartlistad visar den en varningsmeddelande.[6]
[12][16]

Figur 3: Layout på netcrafts toolbar[7]

Figur 4: Varningsmeddelande från Netcrafts toolbar i webbläsare[7]
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Netcraft  undersöker  olika faktorer  för  att  bedöma hur  stor  risk en webbsida
utgör och bestämmer utifrån dessa faktorer om webbsidan ska svartlistas eller
ej. Dessa faktorer är: [7][6]

• Hur gammal en domännamn är som webbsidan är host:ad i. 

• Domännamn som inte finns med i Netcrafts databas.

• Om det används IP adresser eller hostnamn i URLn. 

• Undersöka  vem internetleverantören  är  för  att  veta  vem som host:ar
phishingsidan. [6]

Problemet med Netcraft är är att om anslutningen till Netcrafts server förloras
kommer  användaren  inte  vara  skyddad  då  servern  inte  är  kopplad  till
användarens datorn utan Netcrafts server. [6][7]

4.8.1 Brister i toolbars, plugins och tillägg

Största bristen med toolbars, plugins och tillägg är att de ger passiva varningar
som användare ignorerar. Toolbars som använder whitelists och blacklists anses
inte  heller  effektiva då det  är  lätt  för  en phisher att  ta  sig igenom skyddet.
Plugins och tillägg måste installeras av användarna själva. [12][16]

En  intressant  studie  testade  användargränssnittet  på  anti-phishingverktyg  för
färg,  typsnitt,  ikoner  och  annan  formatering.  Det  visade  sig  att  nuvarande
verktyg som toolbars inte tog hänsyn till användare då de inte lyckas framhäva
varningsmeddelanden.  Användare  föredrog  personlig  anpassning  av  dessa
verktyg.  [12][16]

En annan studie gjordes på 7 olika toolbars där de attackerades via DNS  för att 
testa hur bra de skyddar mot phishingattacker.. Dessa toolbars använde 
blacklists eller whitelists och DNS attacken gick ut på att ta sig igenom 
phishing filtret. Inga av de 7 olika toolbars kunde upptäcka phishingattacken, 
vilket visar att blacklisting och whitelisting är ineffektiva. [13]

En undersökning har testat effektiviteten hos 5 toolbars: Spoofstick, Netcraft, 
Trustbar eBay, Account Guard och Spoofguard. Studien visade att 24 % av 
användare blev lurade på phishingsidor och 40 % av de blev lurade av en dålig 
designen på webbsidorna. Testet visar att det finns 2 stora anledningar till att 
användare faller för phishing:[6][12]

• Om layouten  på  webbsidan  ser  ut  att  vara  som en  riktig  webbsidas
ignoreras varningar från toolbars[6][12]
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• Många företag lägger inte ner tid på att designa webbsidor så att de ser
tillräckligt professionella ut för att skilja de från förfalskade webbsidor.
Av denna anledning kan internetanvändare inte heller se skillnaden.[6]
[16]

4.8.2 Förbättringsförslag för toolbars 

Toolbars som IE7, Netscape,eBay, Netcraft, Google och Spoofguard använder
utöver färger för att utkilja farliga webbplatser från legitima även om popup
fönster med passiva varningar inte anses effektivt. [12][16]

Förbättringar  i  gränssnittet  på  toolbars  kan  leda  till  att  de  blir  mer
effektiva.Säkerhetsvarningar från toolbars bör designas så att  de avbryter de
ärenden som användaren utför vid webbsurf. Aktiva varningar fungerar mycket
bättre än passiva då användaren uppmärksammas av aktiva varningar. [12][16]

Andra förbättringar för phishingvarningar är att de borde ge användaren fler val
och bli tydligare om vad som bör göras efter varningsmeddelanden istället för
att bara ange varningar med textmeddelanden. Detta sker vid passiva varningar
då användaren inte alltid förstår vad som bör göras. [12][16]

Det  är  även  viktigt  att  säkerhetsvarningar  i  både  webbläsare  och  toolbars
designas på så sätt att de bara låter användaren besöka phishingsidan efter att ha
läst varningsmeddelanden. [12][16][16]

Dynamiska varningsmeddelanden för phishingattacker som kan urskiljas från
andra passiva och mindre farliga varningar kan hjälpa till att öka effektiviteten i
säkerhetsvarningar av webbläsare[12][16]

De bästa  toolbars  som används  är  de  som använder  stora  och kontinuerligt
uppdaterade  blacklists.  Det  vore även bättre  om fler  toolbars  börja  använda
heuristiska lösningar som låter de upptäcka phishingsidor som inte redan finns
med i en blacklist. [12][16]

Den enda toolbar som använder en heurisktisk lösning är Spoofguard och den
kan  upptäcka  de  flesta  phishingsidor.  Men  kunde  klassificera  en  del
phishingsidor  fel.  Spoofguard  skulle  kunna  förbättras  genom  att  använda
whitelists. Studier visar att kombinationer av whitelist blacklists och heuristiska
lösningar kan förbättra toolbars.[12][16]

4.9 Tekniska lösningar för toolbars

1. Pop up varningar borde alltid varna användare och synas under rätt tid
innan attacken hinner ske[7]

2. Varningsmeddelande borde inte få användaren att bli tvungen att avsluta
sina  vardagliga  ärenden  utan  ge  ett  alternativ  utan  att  bli  utsatt  för
phishing.
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3. Företag borde följa en standard så att webbsidor designas på bästa sätt
och kan urskiljas från förfalskade genom att exempelvis:

• Använda  ett  domännamn  istället  för  flera  och  helst
domännman istället för IP adresser

• SSL kryptering borde användas för varje webbsida

• SSL certifikat bör vara riktig och användas av certifierade
användare, Certificate Authorities (Cas).[7]

4.9.1 Heuristiska lösningsalternativ för toolbars

Enligt  en  studie  testades  2  toolbars,  Symantec's  Norton  360 toolbar  och  en
toolbar i Internet Explorer 7  genom att använda en heursitisk lösning för att
ersätta blacklists. Symantecs toolbar upptäckte 70 % av alla phishingsidor och
explorers toolbar upptäckte 41 %. Detta motsvarar upp till 3 gånger så mycket
mer upptäckta phishingsidor än vad blacklists klarade av. Dock så tog det tid för
dessa sidor att läggas till  i  en blacklist.  Senare gjordes samma test på dessa
toolbars igen genom att  testa 15,345 olika webbsidor.  Det som var bra med
denna  test  var  att  inga  sidor  klassificerades  fel,  vilket  visar  fördelen  med
heuristiska anti phishing verktyg i jämförelse med blacklists. Det ena fördelen
är att de kan upptäcka phishingsidor så fort de skapas och det andra är att det
finns mindre chans att klassificera webbsidor fel. [13]

4.10 Skydd mot phishing mail

Många mailsystem som Gmail och hotmail använder spamfilter för att skydda
användare mot phishing men fokusen ligger oftast på att undvika vanliga spam
mail och inte phishing mail. Det är viktigt att inte blanda ihop klassificering av
phishing mail med spam mail. Spammers använder internet som en enkel väg
att  till  kontakta  flera  användare  om  en  produkt.  Phishers  använder  ett
meddelande som har samma utseende som ett riktigt mail och ser ut att komma
från  företag.  För  skydd mot vissa phishing mail  kan speciella  phishingfilter
behövas  och  dessa  använder  sig  utav  maskininlärnings-algoritmer  för  att
upptäcka phishing mail  [14]

Email gateway filter är det bästa sättet att komma i kontakt med phishing mail.
Fokusen för att skydda användare mot phishing mail bör ligga på att upptäcka
phishing mail i tid. [14]

Ifall en användare råkar klicka på en länk i en phishing mail kan webbläsaren
blockera  sidan  eller  så  kan  det  ha  hunnit  läggas  ner.  44%  av  alla
phishingattacker  varar  i  cirka  2  timmar.  Detta  är  tiden  från  det  att
phishingmailet levereras till användaren tills användaren öppnar mailet. Det är
viktigt  att  mailen  upptäcks  i  tid  då  inte  alla  phishingmail  och  sidor  kan
blockeras. [13] [14]
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4.10.1 Skydd på nätverksnivå 

Detta  skydd mot  phishing mail  görs  oftast  genom att  blockera  ett  antal  IP-
adresser  eller  ett  antal  domäner  så  att  de  inte  kan  komma  in  i  nätverket.
Webbadministratören  blockerar  meddelanden från  system som oftast  skickar
spam  eller  phishing  mail.  DNSBL(domain  name  system  blacklists)  är  en
databas som används av Internet service providers (ISP's). Den genererar och
uppdatera sin lista med IP-adresser som innehåller phishing genom att studera
nättrafiken. [14]

4.10.2 Autentitieringsbaserade skydd

Detta skydd för att filtra phishing mail har i uppgift att  undersöka om mailet
kommer från en säker källa och försäkrar att domännamnet inte är förfalskad av
en phisher. Autentitiering ökar säkerheten på både användar- och domännivå.
På användarnivå görs  autentitiering genom lösenord och  användaruppgifter.
Skydd på  domännivå   implementeras  från  server  sidan  till  exempel  från  en
mailserver till  en annan. Microsoft har utvecklat en ny teknologi som kallas
Sender ID för autentitiering på domännivå. En liknande teknologi finns som
kallas Domain Key producerat av Yahoo.[14]

Andra  tekniker  som  implementerats  i  email  autentitiering  är  att  skicka  en
komprimerad  version  av  lösenordet  med  domännamnet  genom  att  använda
digital namnteckning och lösenord hashing för att undvika phishing. Detta ökar
säkerheten  i  väldigt  viktiga  mail  mellan  säljare  och  kunder  där  mailen  är
signerade digitalt  med en auktoriserad privat nyckel.  Kunden kan på så sätt
verifiera  autentitieringen av mailet  genom att  använda nyckeln och veta  om
mailet är riktig eller inte. Det här gör det svårt för en phisher att skapa liknande
mail. Sannolikheten för att en phisher skulle kunna skapa en riktig signatur på
en phishing mail är väldigt liten. PGP och S/MIME är exempel på tekniker som
använder digitala signaturer. Tekniken finns tillgänglig i Hotmail,  Gmail och
Yahoo.[14]

Många banker använder sig av ”transaction authentication numbers” (TANs) till
användare  för att kunna filtra phishing mail. TAN skickas till användare via
SMS. En phisher kan fortfarande ta sig igenom detta filter genom att skicka en
erbjudan om en produkt till en sökmotor där online handel sker  fast med ett
lägre pris som lockar besökare till den sidan. [14]

4.11 Klassifcering av phishing mail

Phishingfilter  klassificerar  olika  mail  antingen  som  legitimerade  mail  eller
phishing mail. Detta görs på olika sätt. Den kan kolla kontrollera mailet genom
att leta efter nyckelord som inte hör hemma i mailet genom en nyckelordsfilter
eller genom ett filter som som redan innehåller tidigare mail som kan jämföras
med de som kontrolleras. [13][14]
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Många forskare använder ett s.k. Spam Assassin verktyg för att den innehåller
upp till  50 olika kännetecken som kan hjälpa till att klassificera mail av typen
phishing. ”Dynamic Markov Chain”: är exempel på en samling textbaserade
kännetecken som också kan klassificera ett  mail  som phishing eller  som ett
vanligt mail. [13][14]

SVM är  en  av  de  mest  använda  och  kända  klassificerare  för  att  upptäcka
phishing mail. Andra klassificerare är: k-Nearest Neighbor(k-NN), Naive bays
classifiers och bayesian algortihm. [14]

4.11.1 Skydd mot zero day phishing attacker

För att förhindra Zero-day phishing attacker är oftast server side filter det bästa
skyddet  att  använda.  Tekniken  baseras  på  en  samling  kännetecken  av  olika
phishing  mail.  Dessa  är  tränade  på  maskin  inlärnings-algoritmer  genom att
anpassas till  en statistisk klassificerare för att urskilja legitimerade mail  från
phishing mail. Efter det kan klassificeraren användas på en samling mail för att
i  förväg  kunna  bestämma  klassen  på  nyinkomna  mail.  Därför  kan  samma
tekniker  för  att  upptäcka spam mail  inte  användas  vid upptäckt  av phishing
mail.  Tekniker som används i  dessa algoritmer är gemensamma för de olika
klasserna och består utav liknande kännetecken men urskiljer  sig något  från
varann. [14]

4.12 Brister i skydd mot phishing mail
Email gateway filter är det bästa sättet att komma i kontakt med phishing mail. 
Dock innehåller dessa filter för mycket spam och kräver mycket av en 
användare för att urskilja mailen från riktiga. För att förbättra upptäckten av 
phishing mail kan kännetecken som nämns nedan användas men det är inget 
alla användare har kunskap om.[14]

DNSBL(domain name system blacklists) spm tidigare nämnt genererar och 
uppdatera sin lista genom att studera nättrafiken. Nackdelen är att en phisher 
kan förstöra skyddet genom att kontrollera  användares datorer och 
kontinuerligt ändra IP-adresser. [14]

Autentitiering ökar säkerheten på både användar- och domännivå fast det är 
enkelt för en phisher att hacka lösenord och användarnamn. För att 
autentitiering på domännivå ska vara  effektiv krävs det att samma teknik 
används av både sändaren och mottagaren. [14]

Många författare har rekommenderat användning av privata nycklar och 
digitala signaturer för att upptäcka phishing mail. Men nackdelen är det inte är 
vanligt idag hos många användare att använda mail autentitiering.[14]
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Nackdelen med TAN teknologin är att den kräver mycket tid och kostnad. Den 
är därför inte passande i många kommunikationssystem, t e x via social nätverk.
Sökmotorn som en phisher skickar erbjudanden till kan inte kontrollera 
transaktioner av den här typen därför krävs en ännu bättre metod för att filtra 
phishing mail och phishingsidor. [14]

Nuvarande phishing filter kan inte upptäcka så kallade Zero- day phishing mail
som är en ny typ av phishing mail.  Det är en ny typ av phishing attack där
angriparna använder sig av olika hosts. Dessa kan inte spåras av existerande
blacklists eller anti-spam verktyg.[14]

Server side filter och klassificerare visar på många brister vid användning av
olika kännetecken som inte kan anpassa sig vid teknikförändring. Resultatet blir
att för många mail klassificeras fel då klassificerare inte tar hänsyn till stavelser
av specifika ord. An den anledningen kan phishers göra många förändringar i
mailinnehållet och ändra på ord så att dessa phishingfilter inte kan upptäcka
phishing mail. [14]

4.13 Upptäcka phishing mail

Användare  kan  skydda  sig  mot  phishing  mail  genom  att  bli  bättre  på  att
upptäcka  de.  En  studie   har  visat  att  dessa  kännetecken  kan  hjälpa  till  att
upptäcka phishing mail:[6]

1. Att undersöka innehållet i mailet och se om det finns specifika former
av HTML, enstaka fraser och länkar i mailet som kan visa att det är en
phishing scam. 

2. Att undersöka ämnet på mailet, ifall det handlar om säkerhet, bekräftelse
inloggning etc. Att kontrollerar om det är ett svar från ett tidigare mail,
om det  finns  meningar  och fraser  som har  med verifiering  av  något
konto att göra eller om det handlar om att betala någon skuld.

3. Att undersöka länkarna i mailet genom att se om en IP adress används
istället för ett domännamn, om det finns tecken som ”@” i länkarna,
länkar till flera bilder, interna länkar i mailtexten etc.

4. Att undersöka om det finns en viss typ av webbteknik som används t ex
kod av Javascript i mailet, HTML, pop-up fönster, reklam o.s.v. i mailet
som visar spår på phishing mail.

5. Undersöka vem sändaren av mailet är.  Om t ex sändarens mailadress
och  adressen  för  att  skicka  ett  svar  på  mailet  är  olika  så  är  det  en
phishing mail. [6][14]
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4.14 Tekniska lösningar för skydd mot phishing mail

En bättre metod att upptäcka phishing mail är att också använda heuristiska 
lösningsalternativ utvecklade för att upptäcka phishingsidor. När en misstänkt 
phishingsida är markerad som skadlig av både spam filter och heuristiska anti 
phishing verktyg bör dessa manuellt granskas av användare. Dessa rapporter är 
viktiga för att de innehåller med stor sannolikhet phishingsidor som inte vanliga
spam filter kan upptäcka. Men användare kanske inte har  tillräcklig kunskap att
själv verifiera om en sida är förfalskad eller inte. Det är bättre att webbläsare 
använder heuristiska anti-phishing verktyg från början för att förbättra sina 
blacklists och skydd mot phishing mail. Den här metoden om att manuellt 
granska phishingsidor via phishing mail är ändå bra för att om en användaren 
besöker en phishingsida kan verktyget skicka länken till en användare som 
försäkrar om att sidan är förfalskad och då kan den läggas till i en blacklist. Det 
här systemet kan lyckas baserat på att det är vanligt att många användare öppnar
sina mail och kontrollerar de.  [13][14]
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5 Analys
I  det  här  kapitlet  ska  en  innehållsanalys  av  den  systematiska
litteraturundersökningen  sammanfattas  så  att  frågorna  3-5  från  kapitel  1.3
besvaras, då det är huvuddelen med arbetet.

Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka vilka social 
engineeringbaserade attacker som existerar, varför de utförs, vilka användare 
som mest blir drabbade, vilka skydd det finns mot attackerna, vilka brister det 
finns i skyddsmekanismerna och hur dessa kan förbättras. Målet har varit att 
besvara dessa frågor som presenterades i kapitel 1.3. 

Ur resultatet  framgår  det  tydligt  att  att  internetanvändare  i  hög utsträckning
utsätt  av  phishingattacker  och  skyddsmekanismer,  brister  i  de,
förbättringsförslag för skydden och andra tekniska lösningar som framkommit
ur studien tas upp här. Inledningsvis diskuteras phishingattackerna, varför de
utförs och vilka användare som mest drabbas av attackerna.

5.1.1 Phishingattacker, användaren och den mänskliga faktorn

Den mänskliga faktorn är väldigt central när det kommer till phishingattacker
då detta är den starkaste länken en phisher har för att  attackerna ska lyckas
utföras. Att en användare är medveten och har tillräcklig med kunskap inom
phishing är ett  stort  skydd och kan hjälpa till  att  minska risken att  falla för
phishing. Men som det visat sig i denna studie är detta inte tillräckligt. För det
krävs att en användare vet vad phishing är och på egen hand lär in sig om alla
attacker  och  metoder  för  att  skydda  sig  mot  dessa.  Men  många  av
phishingattackerna  kan  förhindras  bara  genom  att  en  internetanvändare  är
skeptisk och uppmärksam till olika kännetecken. De flesta phishingattacker sker
via email phishing som innehåller en länk som vidare leder till en phishingsida. 

Phishingattacker  sker  oftast  p  g  a  att  angriparna  vill  komma  åt  en
internetanvändares  pengar.  De  personer  som mest  blir  drabbade  utav  dessa
attacker är människor med för lite kunskap om phishing och kan då inte skydda
sig mot dessa. Många användare kan inte urskilja legitimerade webbsidor och
mail  med  förfalskade  phishingsidor  och  phishing  mail.  Användare  som
ignorerar  varningsmeddelanden  från  webbläsare  utgör  också  en  stor  risk  att
utsättas  för  phishngattacker.  En  studie  gjord  2001 visar  att  phishingattacker
fungerar också för att användare tycker att webbsidor som är designade på ett
bra sätt är tillförlitliga även om det skulle vara en phishingsida, vilket innebär
att webbdesignen har en viktig roll i hur användare tolkar en webbsida.

Tidigare studier har visat att att kvinnor enklare faller för phishingattacker än
män. Samma sak gäller ungdomar mellan 18- och 25årsåldern, p g a bristande
teknisk kunskap om phishing. Även högutbildade människor riskerar att falla
för phishing vilket visar att det krävs en kombination av kunskap om phishing
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och tekniska lösningar för att optimera skydd mot phishing. Användare behöver
dessutom vara medvetna om de senaste attackteknikerna då strategier för att
lyckas utföra en attack ständigt utvecklas och uppdateras av angripare.    

Andra faktorer som visar att internetanvändare drabbas av phishing är:

• Att  de  är  medvetna  om  phishingattacker  men  inte  har  utvecklat
strategier till att märka dessa. 

• Att  de  fokuserar  på  sina  ärenden  och  lägger  då  inte  märke  till
varningsmeddelanden.

• Att  de ignorerar  viktiga  detaljer  i  adressfältet  som att  kontrollera  att
HTTPS protokollet finns med. 

• Att de använder likadan lösenord till flera konton. Om en phisher skulle
lyckas bryta sig in genom webbsidor som har låg säkerhet så kan de få
tag på flera tusen användarnamn och lösenord och använda de på säkra
webbsidor som Amazon, eBay och Paypal. 

• Beslut som användaren fattar om att besöka en phishingsida eller mail
baseras  på  extern information som lärts  in  genom användargränssnitt
som tillhör webbsidor, mail och dess innehåll. Användaren frågar inte
om  råd  från  experter  vid  såna  beslut.  Besluten  påverkas  även  av
användarens  nuvarande  erfarenhet  av  världen  exempelvis  genom
nyheter och tidigare erfarenheter. 

5.2 Vilka skyddsmekanismer existerar mot phishingattacker?

5.2.1 De skydd som hittats i studien mot phishingsidor är:

• Säkerhetsvarningar  i  webbläsare i  form  av  passiva  och  aktiva
varningar för att varna användare om att webbsidan som besöks inte är
säker.

• Blacklists är  en  teknik  som  jämför  riktiga  URLs  (länkar)  med  en
phishingsidas URL. Listan innehåller URL och IP adresser som tillhör
phishingsidor.  Det  är  den  mest  centrala  skyddsmekanismen  som
webbläsare använder. När en webbsida besöks så kommer webbläsaren
att hänvisa sidan till en blacklist som undersöker ifall den besökta sidans
URL är  med i  listan eller  inte.  Om länken är  med i  listan är  det  en
phishingsida och webbläsaren varnar då användaren om att sidan som
besöks inte är säker. 

• Whitelists  är en teknik som är motsatsen till en blacklist. En whitelist
innehåller URL till pålitliga webbsidor och den ser alla andra webbsidor
som besöks  av  användare  som phishingsidor  eller  sidor  med skadlig
programvara. Whitelisting används också för att undvika phishing mail.
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På samma sätt som de skyddar mot phishingsidor innehåller de en lista
av  riktiga  länkar  som jämförs  med andra  phishing länkar  i  phishing
mail. 

• Toolbars,  plugins  och tillägg  kan installeras  i  webbläsare  som anti-
phishing verktyg men de kan inte upptäcka alla typer av phishingsidor.
Spoofguard, Netcraft och är exempel på dessa verktyg. 

5.2.2 De skydd som hittats i studien mot phishing mail är:

• Speciella phishingfilter och dessa använder sig utav maskininlärnings-
algoritmer  för  att  upptäcka  phishing  mail.  Phishingfilter  klassificerar
olika mail  antingen som legitimerade mail  eller  phishing mail.  Detta
görs på olika sätt. De kan kolla kontrollera mailet genom att leta efter
nyckelord som inte hör hemma i mailet genom en nyckelordsfilter som
redan innehåller tidigare mail och jämförs med de som kontrolleras. Det
är viktigt att mailen upptäcks i tid då inte alla phishingmail och sidor
kan blockeras. 

• Skydd  på  nätverksnivå mot  phishing  mail  görs  oftast  genom  att
blockera ett antal IP-adresser eller ett antal domäner så att de inte kan
komma in i nätverket. Webbadministratören blockerar meddelanden från
system som oftast  skickar  spam eller  phishing mail.  DNSBL(domain
name system blacklists) är exempel på ett sådant skydd.

• Autentitieringsbaserade skydd för att filtra phishing mail har i uppgift
att  undersöka om mailet kommer från en säker källa och försäkrar att
domännamnet  inte  är  förfalskad  av  en  phisher.  Autentitiering  ökar
säkerheten  på  både  användar-  och  domännivå.  På  användarnivå  görs
autentitiering  genom  lösenord  och   användaruppgifter.  Skydd  på
domännivå   implementeras  från  serversidan  till  exempel  från  en
mailserver till en annan. Microsoft har utvecklat en ny teknologi som
kallas Sender ID för autentitiering på domännivå. En liknande teknologi
finns som kallas Domain Key producerat av Yahoo. Andra tekniker som
implementerats  i  email  autentitiering  är  att  skicka  en   komprimerad
version  av  lösenordet  med  domännamnet  genom att  använda  digital
namnteckning och lösenord hashing för att undvika phishing. Detta ökar
säkerheten i väldigt viktiga mail mellan säljare och kunder där mailen är
signerade digitalt  med en auktoriserad privat  nyckel.  Det här gör det
svårt för en phisher att skapa liknande mail.  Sannolikheten för att en
phisher  skulle  kunna skapa en riktig  signatur  på en phishing mail  är
väldigt liten. PGP och S/MIME är exempel på tekniker som använder
digitala  signaturer.  Tekniken  finns  tillgänglig  i  Hotmail,  Gmail  och
Yahoo.

Användare kan skydda sig mot phishing mail genom att bli bättre på att
upptäcka  de  med  hjälp  av  olika  kännetecken.  Några  av  dessa
kännetecken är:
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• Att undersöka innehållet i mailet och se om det finns specifika former 
av HTML, enstaka fraser och länkar i mailet som kan visa att det är en 
phishing smail.

• Att undersöka ämnet på mailet, ifall det handlar om säkerhet, bekräftelse
inloggning etc. Att kontrollera om det är ett svar från ett tidigare mail,
om det  finns  meningar  och fraser  som har  med verifiering  av  något
konto att göra eller om det handlar om att betala någon skuld.

• Att undersöka om det finns en viss typ av webbteknik som används t ex
kod av Javascript i mailet, HTML, pop-up fönster, reklam o.s.v. i mailet
som visar spår på phishing mail.

• Undersöka vem sändaren av mailet är.  Om t ex sändarens mailadress
och  adressen  för  att  skicka  ett  svar  på  mailet  är  olika  så  är  det  en
phishing mail.

Utöver  de  sedvanliga  tekniska  lösningarna  har  man  också  utvecklat  en 
spelprototyp  för  att  användarna  bättre  ska  kunna  undvika  phishing  genom
kunskap om phishing som har nämnts i resultatkapitlet.

5.3 Vilka brister finns det i skyddsmekanismerna? Vad kan 
det finnas för förbättringsförslag på eventuella brister? 

5.3.1 Brister i skyddsmekanismerna mot phishingsidor

• Brister i blacklists är att de  inte kan upptäcka alla phishingsidor, då det
tar tid för en nyskapad phishingsida att hamna i listan. Under den här
tiden från det att  en phishingsida skapats kan en phisher redan hinna
med att lyckas utföra en phishingattack. Av denna anledning behöver
phishingsidor  upptäckas  snabbare,  åtminstone  så  fort  phishingsidan
laddas upp eller  innan en internetanvändare fyller  i  uppgifter  om sig
själv.  Blacklists  behöver  dessutom  uppdateras  snabbare.  En  annan
nackdel med blacklists är att vissa webbsidor kan klassificeras fel som
phishingsidor men inte vara det. Det här gör att användare får svårt att
lita på blacklists vilket leder till att de ignorerar varningsmeddelanden.

• Brister  i  whitelists  är  att  alla  webbsidor  som besöks  av  användare
måste finnas med i dessa listor. Det är omöjligt att  i förhand veta vilka
sidor en användare kommer att besöka. En lösning till detta problem kan
vara  att  använda dynamic  whitelisting där  en  användare själv skapar
listan.  För varje webbsida som besöks kan användaren själv bestämma
om webbsidan ska läggas till i en whitelist eller inte. Men att skapa en
whitelist är tidskrävande och en jobbig uppgift. En annan nackdel är att
en användare ibland inte kan urskilja en phishingsida från en pålitlig
webbsida och det kan få användaren att lägga till en skadlig sida i en
whitelist.  
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• Brister  i  toolbars är  att  det  från  tidigare  studier  visat  att  aktiva
varningar  fungerar  mycket  bättre  än  passiva  varningar  då  användare
tenderar  att  ignorera  passiva  varningar.  Säkerhetsvarningar  från
toolbars,  plugins och tillägg  då de oftast  ger  passiva varningar  anses
alltså ineffektiva. Toolbars som använder whitelists och blacklists anses
inte  heller  effektiva  då  det  är  lätt  för  en  phisher  att  ta  sig  igenom
skyddet.  Vissa   plugins  och  tillägg måste  också  installeras  av
användarna själva och ger inte något automatiskt skydd. 

5.3.2 Brister i skyddsmekanismerna mot phishing mail:

• DNSBL(domain name system blacklists) som tidigare nämnt 
genererar och uppdatera sin lista genom att studera nättrafiken. 
Nackdelen är att en phisher kan förstöra skyddet genom att kontrollera 
användares datorer och kontinuerligt ändra IP-adresser. 

• Autentitiering ökar säkerheten på både användar- och domännivå fast 
det är enkelt för en phisher att hacka lösenord och användarnamn. För 
att autentitiering på domännivå ska vara  effektiv krävs det att samma 
teknik används av både sändaren och mottagaren. 

• Många författare har rekommenderat användning av privata nycklar och
digitala signaturer för att upptäcka phishing mail. Men nackdelen är det 
inte är vanligt idag hos många användare att använda mail 
autentitiering. 

• Nackdelen med TAN teknologin är att den kräver mycket tid och 
kostnad. Den är därför inte passande i många kommunikationssystem, t 
e x via social nätverk. Sökmotorn som en phisher skickar erbjudanden 
till kan inte kontrollera transaktioner av den här typen därför krävs en 
ännu bättre metod för att filtra phishing mail och phishingsidor. 

• Nuvarande phishing filter kan inte upptäcka så kallade Zero- day 
phishing mail som är en ny typ av phishing mail. Det är en phishing 
attack där angriparna använder sig av olika hosts. Dessa kan inte spåras 
av existerande blacklists eller anti-spam verktyg.

• Server side filter och klassificerare visar på många brister vid 
användning av olika kännetecken som inte kan anpassa sig vid 
teknikförändring. Resultatet blir att för många mail klassificeras fel då 
klassificerare inte tar hänsyn till stavelser av specifika ord. Av den 
anledningen kan phishers göra många förändringar i mailinnehållet och 
ändra på ord så att dessa phishingfilter inte kan upptäcka phishing mail.
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5.3.3 Förbättringsförslag för skyddsmekanismer

• Det  första  steget  till  att  förbättra  blacklists  är  att  tidigt  upptäcka
phishingsidor så fort de skapats. Potentiella phishing URL kan samlas
genom URL hämtade från spam/phishing filter vid e-mail gateways och
från  användarrapporter  om  phishing  mail  eller  phishingsidor
identifierade av heursistiska toolbars. 

• En studie har förslagit en metod som automatiskt formar en blacklist
genom  användandet  av  sökmotorer  som  Google.  Den  föreslagna
metoden går  ut  på att  ta  ut  exempelvis  företagsnamnet  från en  URL
skickad via mail om det just är från ett företag men misstänks vara en
phishing mail. Detta företagsnamn söks sen fram via google. Om den
misstänkta URLn visas i de första 10 sökningar är det en legitimerad
webbsidas URL annars tillhör det en phishingsida och läggs då till i en
blacklist.  Denna metod testades på en datasamling av 500 webbsidor
och  30  phishingsidor.  Resultatet  blev  att  alla  phishingsidor
klassificerades korrekt medan 45 sidor klassificerades fel. Samma studie
visar  dock  att  denna  metod  leder  till  fördröjning  vid  inläsning  av
webbsidor.  En bättre lösning skulle vara att  använda samma metod i
mailservrar  istället  för  sökmotorer  innan  mailet  skickas  vidare  till
användaren. 

• Säkerhetsvarningar  från  toolbars  bör  designas  så  att  de  avbryter  de
ärenden som användaren utför vid webbsurf. Aktiva varningar fungerar
mycket  bättre  än  passiva  då  användaren  uppmärksammas  av  aktiva
varningar. 

Andra förbättringar för phishingvarningar är att de borde ge användaren
fler  val  och  bli  tydligare  om  vad  som  bör  göras  efter
varningsmeddelanden  istället  för  att  bara  ange  varningar  med
textmeddelanden. Detta sker vid passiva varningar då användaren inte
alltid  förstår  vad  som  bör  göras.  Det  är  även  viktigt  att
säkerhetsvarningar i både webbläsare och toolbars designas på så sätt att
de  bara  låter  användaren  besöka  phishingsidan  efter att  ha  läst
varningsmeddelanden. 

Dynamiska  varningsmeddelanden för  phishingattacker  som  kan
urskiljas från andra passiva och mindre farliga varningar kan hjälpa till
att öka effektiviteten i säkerhetsvarningar av webbläsare.
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5.4 Vilka andra tekniska lösningar finns det för de 
existerande skyddsmekanismerna så att risken att 
utsättas för phishingattacker minskas och skydden 
förbättras?

5.4.1 Tekniska lösningar för olika skyddsmekanismer

• För blacklists: En annan ny men populär  teknik som hjälper  till  att
skapa anti-phishingverktyg utgår ifrån heuristiska lösningar. Detta kan
användas som ett alternativ för blacklisting eller som en förbättring av
existerande blacklists  som används i  webbläsare.  Tidigare studier har
visat  att  dessa  fungerar  mycket  bättre  än  blacklists.  Här  matchas
liknande faktorer i webbsidor för att avgöra om webbsidan är pålitlig
eller ej. Till skillnad från blacklist kan en heuristisk lösning upptäcka
phishingsidor  så  fort  de  skapas.  Kännetecken  från  legitimerade
webbsidor samlas för att kunna matcha andra phishingsidor och på så
sätt upptäcka de. 

Däremot skiljer sig effekten på de olika typer av blacklists som finns
beroende  på  vilken  webbläsare  de  tillhör.  Det  har  också  göra  med
skillnaden i  vilka  tekniker  som används  när  heuristiska  anti-phishing
verktyg byggs upp. Många försäljare och stora webbläsare som Firefox,
Chrome  och  explorer  oroar  sig  för  att  använda  heuristiska
lösningsalternativ  då  är  rädda  för  att  klassificera  webbsidor  som
phishingsidor  när  de  inte  är  det.  För  att  lösa  detta  problem
rekommenderas det att att använda heuristiska lösningar mot phishing
och sedan låta säkerhetsexperter verifiera detta. Genom att göra fler såna
tester som verifieras av säkerhetsexperter då det finns en brist på det
idag kan detta öka användandet av heursitiska anti phishing verktyg som
är en bättre skydd än blacklisting, även om dessa inte heller helt skyddar
mot  phishing  kan  de  minska  risken  för  att  användare  utsätts  för
phishing. 

• För whitelists:  En studie har förslagit ett  anti- phishing verktyg som
kallas Automated-Individual.Whitelist, (AIWL) baserat på en whitelist
som en användare skapar. AIWL spårar varje inloggning till webbsidor.
Dessa säkra webbsidor läggs till i en whitelist. Användare blir på så sätt
varnade  när  de  besöker  hemsidor  där  de  blir  ombedda  att  lägga  till
privata uppgifter som inte finns med i AIWLn. 

En  annan  studie  ger  förslag  på  en  global  whitelist  teknik  som  ger
tillgång till  phishingsidor  genom en jämförelse av en annan liknande
URL. Så fort  en användare vill  besöka en webbsida så kommer den
webbsidans IP adress och URL att skickas till  en  Access enforcement
Facility (AEF) som  kontrollerar om webbsidan är en phishingsida eller
ej.  Om  webbsidans  URL  matchar  en  säker  webbsidas  så  kommer
programmet vidare att  jämföra IP adressen med en liknande, om den
också  matchar  så  kommer  programmet  låta  användaren  besöka
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webbsidan. Om detta inte är fallet så varnar programmet användaren för
en phishingattack. 

• För toolbars: Pop up varningar borde alltid varna användare och synas
under rätt tid innan attacken hinner ske. Varningsmeddelande borde inte
få användaren att bli tvungen att avsluta sina vardagliga ärenden utan ge
ett  alternativ  utan  att  bli  utsatt  för  phishing. Företag  borde  följa  en
standard så att webbsidor designas på bästa sätt och kan urskiljas från
förfalskade genom att exempelvis.

Heuristisk lösningsalternativ för toolbars:  Fördelen med heuristiska
lösningar för toolbars är att  dessa toolbars kan upptäcka 3 gånger så
mycket mer phishingsidor än vad blacklists klarar av.. Dock så tar det
tid för dessa sidor att läggas till i en blacklist. Men eftersom de  kan
upptäcka phishingsidor så fort de skapas och att det finns mindre chans
att klassificera webbsidor fel så anses denna lösning effektiv. 

• Tekniska lösningar för phishing mail: är att också använda heuristiska
lösningsalternativ  utvecklade  för  att  upptäcka  phishingsidor.  När  en
misstänkt phishingsida är markerad som skadlig av både spam filter och
heuristiska  anti  phishing  verktyg  bör  dessa  manuellt  granskas  av
användare.  Dessa  rapporter  är  viktiga  för  att  de  innehåller  med  stor
sannolikhet  phishingsidor  som inte  vanliga  spam filter  kan  upptäcka.
Men användare kanske inte har  tillräcklig kunskap att själv verifiera om
en sida är förfalskad eller inte. Det är bättre att webbläsare använder
heuristiska  anti-phishing  verktyg  från  början  för  att  förbättra  sina
blacklists  och  skydd  mot  phishing  mail.  Den  här  metoden  om  att
manuellt granska phishingsidor via phishing mail är ändå bra för att om
en användaren besöker en phishingsida kan verktyget skicka länken till
en användare som försäkrar om att sidan är förfalskad och då kan den
läggas till i en blacklist. Det här systemet kan lyckas baserat på att det är
vanligt att många användare öppnar sina mail och kontrollerar de. 
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6 Diskussion av metodvalet 
I  den  här  studien  användes  en  systematisk  litteraturstudie  och  en  latent
innehållsanalys. I en systematisk studie bestämmer författaren själv hur många
antal studier som ska användas i en undersökning, då det inte finns ett bestämt
krav på det. Detta kan leda till en svaghet i undersökning då författaren inte i
förväg studien vet om om informationen som hittas kommer vara tillräcklig.
Den här studien består utav 10 bearbetade artiklar där många av artiklarna varit
innehållsrika  för  att  åstadkomma bra  resultat  och  slutsatser.  Det  här  arbetet
innehöll inga praktiska moment men fördelen med artiklarna var att de innehöll
experiment och undersökningar från tidigare artiklar och studier vilket  gjorde
studien mer komplett. 

Analysarbetet har varit det centrala i denna studie. Syftet med analysen är att 
bearbeta det insamlade data på bästa sätt och det är en kreativ process som går 
att göra på flera sätt. Det viktigaste är iallafall att identifiera kärnan i den 
information som bearbetats. I den här studien valdes det att göra en latent 
innehållsanalys då den fokuserar på just tolkning av texter. Det finns ett flertal 
analysmetoder men en latent innehållsanalys passar frågeställningarna i arbetet 
och just för att studien utgår ifrån en kvalitativ metod. Detta gjordes genom att 
samla all relevant information och dela upp det i mindre delar för att få fram det
viktigaste i varje del. På så sätt sammanställdes informationen och det resultat 
som presenterats. Till sist sammanfattades analysen.

Alternativa metoder till denna studie skulle kunna vara metaanalys eller 
kvalitativ metod med intervjuer för att få mer intressanta och  aktuella resultat.
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7 Slutsatser
Syftet med studien har handlat om social engineeringbaserade phishingattacker
om varför  de  utförs  och  vilka  användare  som mest  blir  drabbade av  dessa.
Vidare har studien gått ut på att undersöka skyddsmekanismer mot attackerna,
bristerna i de, eventuella förbättringsförslag och andra tekniska lösningar.

Studien har visat att det krävs en kombination av bra anti-phishingverktyg och
tillräcklig kunskap för att  kunna förbättra skyddet mot phishingattacker.  Om
användare är väl medvetna om attackerna och är uppmärksamma om risken att
bli utsatta för dessa kan det minska risken att bli utsatt för phishing.  Det går
även att upptäcka phishingsidor och phishingmail om användaren har kunskap
om  olika  kännetecken.  Men  eftersom  det  visat  sig  att  även  högutbildade
människor och säkerhetsexperter faller för phishing då phisher utvecklar nya
tekniker och strategier att utföra attacker, krävs det mer avancerade tekniska
lösningar i webbläsare och mailsystem. 

Angripare  utvecklar  ständigt  nya  avancerade  tekniker  och  strategier  för  att
utföra phishingattacker.  De brister,  förbättringsförslag och tekniska lösningar
för  skyddsmekanismerna som tagits  upp i  studien kan hjälpa  till  att  minska
risken att bli utsatt för attackerna, men det krävs fortfarande mer arbete för att
skydda användare mot existerande och nya typer av attacker som utvecklas. 

7.1 Framtida arbete

Egna  praktiska  tester  gjordes  inte  i  detta  projekt  och  det  skulle  ge  ett  mer
intressantare  resultat  om  olika  phishingattacker  kunde  testas  på  olika
målgrupper för att  se hur de reagerar  och utifrån dessa tester utveckla egna
tekniska lösningar.

Mer  förslag  på  framtida  arbete  för  det  här  projektet  skulle  vara  att  vidare
undersöka malwarebaserade phishingattacker som är mer beroende av tekniken
än den mänskliga faktorn. Det skulle vara bra att studera skyddsmekanismer
mot  dessa  och  brister  i  dem.  Detta  för  att  få  en  mer  heltäckande  bild  av
phishing, dess konsekvenser och hur skyddet mot phishing kan optimeras.

Arbetet var även begränsat till privatpersoner som använder webben via datorn,
det  skulle  vara  intressant  att  undersöka  effekten  av  phishing  hos
mobilanvändare. Även säkerheten i olika IT-företag och banker i Sverige skulle
kunna undersökas via intervjuer, dels för att se hur de skyddas mot phishing och
om någon brist i säkerheten skulle kunna utvecklas.  

Annat exempel på framtida arbete för den här undersökningen skulle kunna 
vara att utveckla  olika anti-phishingverktyg i alla stora webbläsare som 
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chrome, firefox, som blacklisting, plugins och andra tillägg som bäst fungerar 
mot phishing och se till att dessa blir kompatibla med alla webbläsare.

Nuvarande phishing filter kan inte upptäcka så kallade Zero- day phishing mail 
som är en ny typ av phishing mail. Det är en phishing attack där angriparna 
använder sig av olika hosts. Dessa kan inte spåras av existerande blacklists eller
anti-spam verktyg. Det vore bra att vidare undersöka detta för då det inte tas 
upp i denna studie.

44



Phishing – En innehållsanalys av phishing på webben
Hajra Ghani 16-08-17

Källförteckning

[1] UMUS, ”What is cyber security?”,
http://www.um  uc.edu/cybersecurity/about/cybersecurity-basics.cfm
Hämtad 16-04-30.

[2] Wikipedia, ”Computer Security” 
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_securit  y

 Hämtad: 16-04-30.

[3] Webroot, “What is social engineering” 
https://www.webroot.com/ie/en/home/resources/tips/online-shopping-
banking/secure-what-is-social-engineering

Hämtad:16-05-18 

[4] M.Khonji, Y.Iraqi, A.Jone, ”Phishing Detection: A Literature Survey”,
IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 15, no. 4, 2013

[5] N. Arachchilage, S. Love, K. Beznosov, ”Phishing threat avoidance 
behaviour: An empirical investigation”. Computers in Human 
Behaviour, 60, 2016, s. 185-197.

[6] B.B. Gupta, A. Tewari, A.K. Jain, “Fighting against phishing attacks: 
state of the art and future challenges”, Neural Computing and 
Applications, 2016, s. 1–26.

[7] L.McCluskey,  F.Thabtah,  R.M.  Mohammad,  “Tutorial  and  critical
analysis  of phishing websites methods”,  computer science review 17,
2015, s.1-24

[8] https://www.eff.org/deeplinks/2012/04/new-wave-facebook-phishing-
attacks-targets-syrian-activists (bildkälla)

Hämtad:16-09-12

[9] M. Aburrous, M.A. Hossain, K.Dahal, F. Thabtah, ”Experimental case
studies  for  investigating  E-banking  phishing  techniques  and  attack
strategies”, cognitive computation, vol 2 no p 242-253, 30 April 2010

[10] R. Nyberg, Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av 
IT och Internet, 4 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2000

45

https://www.eff.org/deeplinks/2012/04/new-wave-facebook-phishing-attacks-targets-syrian-activists
https://www.eff.org/deeplinks/2012/04/new-wave-facebook-phishing-attacks-targets-syrian-activists
http://link.springer.com.proxybib.miun.se/journal/521
http://link.springer.com.proxybib.miun.se/journal/521
https://www.webroot.com/ie/en/home/resources/tips/online-shopping-banking/secure-what-is-social-engineering
https://www.webroot.com/ie/en/home/resources/tips/online-shopping-banking/secure-what-is-social-engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security
http://www.umuc.edu/cybersecurity/about/cybersecurity-basics.cfm
http://www.umuc.edu/cybersecurity/about/cybersecurity-basics.cfm


Phishing – En innehållsanalys av phishing på webben
Hajra Ghani 16-08-17

[11] C. Forsberg, Y. Wengström, Att göra systematiska litteraturstudier, 4 
uppl. Stockholm: Natur & Kultur, 2016

[12] S.Egelman, L. Cranor, J.Hong, ”You’ve Been Warned: An Empirical 
Study of the Effectiveness of Web Browser Phishing Warnings”, 
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in 
Computing Systems: Carnegie Mellon University, April 5-10, 2008

[13]  S. Sheng, B. Wardman, G.Warner, L. Faith Cranor, J. Hong, ”An 
empirical analysis of phishing blacklists”, Human computer interaction 
institute school of computer science; Carnegie Mellon University, 2009 

[14] A.Almomani, B.B Gupta, A.Atawneh, A. Meulenberg, E. Almomani, ” 
A Survey of Phishing Email Filtering Techniques”, IEEE 
Communications Surveys & Tutorials, Vol. 15, no. 4, 2013

[15] M.Jakobsson, ”The Human Factor in Phishing”, School of Informatics: 
Indiana University at Bloomington, 2007

[16] Y.Zhang, S.Egelman, L. Cranor, J.Hong, "Phinding Phish: An evaluation
of anti-phishing toolbars", Human computer interaction institute school
of computer science: Carnegie Mellon university, 2006

46


	Sammanfattning
	Målet med denna undersökning har varit att besvara frågor relaterat till social engineeringbaserade phishngattacker: email phishing och website phishing. Den här studien tar upp varför dessa attacker utförs, vilka användare som mest blir drabbade av de. Vidare handlar studien om olika skyddsmekanismer som existerar mot attackerna, vilka bristerna det finns i de, eventuella förbättringsförslag och förslag på andra tekniska lösningar. Oftast sker attackerna genom en kombination av email phishing och website phishing. En skadlig länk kan skickas till en användare via mail som leder till en phishingsida där användaren blir lurad till att fylla i privata uppgifter om sig själv. Dessa attacker sker främst för att stjäla personuppgifter och leder oftast till att en användare blir drabbad finansiellt. Det finns olika anti-phishing verktyg i webbläsare och mailsystem för att skydda användare. Mot email phishing finns speciella phishingfilter och olika kännetecken som hjälper till att skydda mot skadliga mail och upptäcka de. De flesta som blir drabbade av phishing är just användare som ej är medvetna om vad phishing är. Men eftersom det visat sig att även högutbildade människor och säkerhetsexperter faller för phishing då phisher utvecklar nya tekniker och strategier att utföra attacker, krävs det mer avancerade tekniska lösningar i webbläsare och mailsystem. Studien har genomförts med hjälp av en systematisk litteraturstudie, där 10 artiklar valdes ut. Dessa artiklar bearbetades och sammanfattades genom en innehållsanalys.
	Nyckelord: social engineeringbaserade, email phishing, website phishing, anti-phishingverktyg, phishingfilter, systematisk litteraturstudie, innehållsanalys.
	Abstract
	The goal with this research has been to answer questions related to social engineeringbased phishing attacks: email phishing and website phishing. This study answers questions like why these attacks occur, which type of internet users easily get tricked by phishers, Moreover this study consist of different defense mechanisms that exist against the attacks, weaknesses in them, examples to improve them and other technical solutions against them. Often the attacks consist of a combination of both email phishing and website phishing. A link can be sent to a user via email that leads to a phishing site where the user get tricked into submitting personal information.These attacks aims to steal personal information and money from users. There are anti-phishing tools in web browsers and mailsystems to protect the user. There are special phishingfilters and features that can protect users from phishing mails and detect them. Users who get attacked by phishers are those who lack knowledge about them. But since high educated people and security experts also fall for phishing beacuse phishers develop new techniques and strategies to attack users, more advanced techniques in web browsers and mail systems are needed. This study was done through a systematic litterture review where 10 articles where chosen. These articles where studied and summarised through a content analysis.
	Keywords: social engineeringbased, email phishing, website phishing anti-phishingverktyg, phishingfilter, systematic litterature review, content analysis.
	Jag vill börja med att ge ett stort tack till min familj och mina vänner som gett mig stöd under hela arbetsprocessen och uppmuntrat mig till att slutföra arbetet. Ett stort tack ska även Ulf Jennehag (universitetslektor) ha för att under hela arbetsgången svarat på frågor relaterat till mitt arbete och även gett feedback när det behövts.
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund och problemmotivering
	1.2 Övergripande syfte
	1.3 Frågeställningar
	1.4 Avgränsningar
	1.5 Översikt

	2 Teori
	2.1 Nätverkssäkerhet och nätverksangrepp
	2.2 Social engineering och den mänskliga faktorn
	2.3 Phishing
	2.4 Phishingattacker
	2.4.1 Website phishing
	2.4.2 Email phishing

	2.5 Utförande av phishingattacker via sociala medier
	2.6 Phone phishing

	3 Metod
	3.1 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod
	3.2 Systematisk litteraturstudie
	3.3 Etiska aspekter
	3.4 Sökstrategi
	3.5 Reliabilitet och validitet
	3.6 Sökord
	3.7 Urval och avgränsningar
	3.8 Analys
	3.8.1 Besvara frågeställningar


	4 Resultat
	4.1 Vad som driver angripare att utföra phishingattacker
	4.2 Vilka Internetanvändare utsätts mest för phishing?(målgrupp):
	4.2.1 Kunskapsbrist inom phishing

	4.3 Skyddsmekanismer
	4.4 Säkerhetsvarningar i webbläsare
	4.5 Blacklists (svartlistor)
	4.5.1 Tester av blacklists
	4.5.2 Brister i blacklists

	4.6 Förbättringsförslag och tekniska lösningar för blacklists
	4.6.1 Heuristisk lösningsalternativ för blacklists

	4.7 Whitelists
	4.7.1 Brister
	4.7.2 Undersökningar och tekniska lösningar för whitelists

	4.8 Toolbars, plugins och tillägg

	Olika toolbars, plugins och tillägg kan installeras i webbläsare som anti-phishing verktyg men de kan inte upptäcka alla typer av phishingsidor. Vissa plugins och tillägg måste installeras av användarna själva. [12][16]
	Spoofguard är ett annat känt plug-in som samlar information om webbsidor för att avgöra om de är förfalskade eller ej. Spoofguard använder varken blacklists eller whitelists utan den använder en heuristisk lösning. [6][12][16]
	4.8.1 Brister i toolbars, plugins och tillägg

	En annan studie gjordes på 7 olika toolbars där de attackerades via DNS för att testa hur bra de skyddar mot phishingattacker.. Dessa toolbars använde blacklists eller whitelists och DNS attacken gick ut på att ta sig igenom phishing filtret. Inga av de 7 olika toolbars kunde upptäcka phishingattacken, vilket visar att blacklisting och whitelisting är ineffektiva. [13]
	En undersökning har testat effektiviteten hos 5 toolbars: Spoofstick, Netcraft, Trustbar eBay, Account Guard och Spoofguard. Studien visade att 24 % av användare blev lurade på phishingsidor och 40 % av de blev lurade av en dålig designen på webbsidorna. Testet visar att det finns 2 stora anledningar till att användare faller för phishing:[6][12]
	4.8.2 Förbättringsförslag för toolbars
	4.9 Tekniska lösningar för toolbars
	4.9.1 Heuristiska lösningsalternativ för toolbars

	4.10 Skydd mot phishing mail
	4.10.1 Skydd på nätverksnivå
	4.10.2 Autentitieringsbaserade skydd

	4.11 Klassifcering av phishing mail
	4.11.1 Skydd mot zero day phishing attacker

	4.12 Brister i skydd mot phishing mail
	4.13 Upptäcka phishing mail
	4.14 Tekniska lösningar för skydd mot phishing mail

	5 Analys
	5.1.1 Phishingattacker, användaren och den mänskliga faktorn
	5.2 Vilka skyddsmekanismer existerar mot phishingattacker?
	5.2.1 De skydd som hittats i studien mot phishingsidor är:
	5.2.2 De skydd som hittats i studien mot phishing mail är:

	5.3 Vilka brister finns det i skyddsmekanismerna? Vad kan det finnas för förbättringsförslag på eventuella brister?
	5.3.1 Brister i skyddsmekanismerna mot phishingsidor
	5.3.2 Brister i skyddsmekanismerna mot phishing mail:


	Server side filter och klassificerare visar på många brister vid användning av olika kännetecken som inte kan anpassa sig vid teknikförändring. Resultatet blir att för många mail klassificeras fel då klassificerare inte tar hänsyn till stavelser av specifika ord. Av den anledningen kan phishers göra många förändringar i mailinnehållet och ändra på ord så att dessa phishingfilter inte kan upptäcka phishing mail.
	
	5.3.3 Förbättringsförslag för skyddsmekanismer
	5.4 Vilka andra tekniska lösningar finns det för de existerande skyddsmekanismerna så att risken att utsättas för phishingattacker minskas och skydden förbättras?
	5.4.1 Tekniska lösningar för olika skyddsmekanismer


	6 Diskussion av metodvalet
	7 Slutsatser
	7.1 Framtida arbete


